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Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!

A Városi Uszoda műszaki állapotában bekövetkezett változás miatt a téli időszakban az
uszodai tevékenység átmeneti biztosítására – az önkormányzat megbízásából- az
élményfürdő úszómedencéje ideiglenes jelleggel lefedésre került.
Az így kialakított létesítmény üzemeltetését 2015. október 1. napjától a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Sportközpont Nkft.) végzi.
A tevékenység bővülésével a cég kiadásai - a mellékelten becsatolt táblázatban foglaltak
szerint – megnövekedtek, mely növekmény anyagi fedezetével a cég nem rendelkezik.
Csatoltuk továbbá a jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos költségekről készített kimutatást,
amelynek kiadási fedezetét a keletkező bevételek nem biztosítják.
Az uszodai tevékenység téli időszakban történő ellátásához a funkciót ellátó sátor bérlésén
túl, átvételre kerültek az uszoda üzemeltetését végző dolgozók, akik a Sportközpont NKft-vel
kerültek jogviszonyba.
Indítványozzuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a többletkiadások fedezetére biztosítson
költségvetési forrást a mellékelten csatolt határozati javaslatban foglaltak szerint.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy a feladat ellátást végző cég vezetője
kinevezésének időpontjától bruttó 400.000 Ft javadalmazást kap az önkormányzattól,
továbbá a fürdő üzemeltetés feladat-ellátási tevékenységéért a Szekszárdi Víz-és
Csatornamű Kft-től bruttó 150.000 Ft javadalmazásban részesül.
Fentiekben ismertetettek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Szekszárdi Víz és Csatornamű Kft. által biztosított javadalmazást a továbbiakban a közgyűlés az
önkormányzat, illetve a cég költségvetéséből biztosítsa és ennek megfelelően az igazgató úr
javadalmazását a jelen előterjesztés mellékletét képező határozat II. pontjában állapítsa
meg.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2015. október 22.
Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. többletfeladatainak ellátásához ……………….. összegben
költségvetési pótelőirányzatot biztosít a 2015. évi költségvetés terhére.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a jelen
határozatban foglaltak alapján a következő közgyűlésre készíttesse el.
II. A Közgyűlés a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatójának
javadalmazását 2015. …………………..napjától …………………………. Ft/hó összegben állapítja
meg.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges iratok elkészítésére.
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