SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-14/2016.

JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2016. augusztus 17. napján (szerdán) 8 órakor a Vármegyeháza kistermében
(Szekszárd, Béla király tér 1.) megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László bizottsági elnök
Gyurkovics János bizottsági tag
Dr. Mezei László bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
Feri Blanka osztályvezető
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Ladányi Roland a Szekszárdi
igazgatóhelyettese

Vagyonkezelő

Kft.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 8 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott.
Gyurkovics János bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 01 perckor. A bizottság határozatképes,
jelen van 5 fő bizottsági tag.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Szekszárdi „Fősővárosi” Kör
Egyesület kérelme” tárgyú előterjesztést, továbbá a „Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
kérelme” tárgyú előterjesztést.

Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel együtt,
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította
meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi döntések meghozatalára
(252. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
2. napirendi pont:
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
(250. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
3. napirendi pont:
A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázat módosítása
(251. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(253. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (…..) önkormányzati
rendelete a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V. 4) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(248. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
6. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(246. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelme
(247. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
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8. napirendi pont:
„Szekszárd város szemétgyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák
elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület kérelme
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
ZÁRT ÜLÉS:
11. napirendi pont:
Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalás felülvizsgálata
(254. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi döntések meghozatalára
(252. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 269/2016. (VIII. 17.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapítótulajdonosi döntések meghozataláról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása
útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével
kapcsolatos alapító-tulajdonosi döntések meghozatalára” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 17.
Kővári László GPB elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
(250. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A Közgyűlés a 2016. júniusi ülésén hagyta jóvá Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata és az Alisca Terra Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés
átfogó módosítását. Ezt a szerződésmódosítást ellenőrzés céljából meg kellett küldeni a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek (továbbiakban NHKV). Az NHKV
véleményezte a szerződést, megfelelőnek találta, egyetlen egy javaslatot tett, ahol módosításra van
szükség: a közszolgáltató és a koordináló szerv közötti díjátadás rendezése körében.
Gyurkovics János bizottsági tag az ülésterembe visszatér 8 óra 03 perckor. A bizottság határozatképes,
jelen van 6 fő bizottsági tag.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 270/2016. (VIII. 17.) határozata
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés módosítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 17.
Kővári László GPB elnök

3. napirendi pont:
A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázat módosítása
(251. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
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Varga András osztályvezető: A Közgyűlés korábban döntött a támogatási kérelem benyújtásáról a
Magyar Államkincstár felé. A határozati javaslatban nyilatkozni kellett, hogy mekkora összegű vissza
nem térítendő támogatást nyújtott az önkormányzat a közszolgáltató Dél-Dunántúli Közlekedési
Központ Zrt-nek. Ezt a korábbi nyilatkozatot pontosítani szükséges: konkrétan meg kell jelölni azt az
összeget, amelyet a 2015. évi működéshez nyújtott az önkormányzat. A korábbi 63 millió forintból
nyolc millió forint az az összeg, amelyet a 2015. évi működéshez adott át az önkormányzat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 271/2016. (VIII. 17.) határozata
a helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázat
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága „A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott
pályázat módosítása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 17.
Kővári László GPB elnök

4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(253. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens: Szükséges volt elvégezni Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Integrált Területi Programjának a felülvizsgálatát három dolog tekintetében:
egyrészt a fejlesztési csomókat kellett átvizsgálni, másrészt a forrás-felhasználási módokat, illetve az
ütemezést. Az ütemezés tekintetében a Kormány úgy döntött, hogy 2017. első félévében megjelenteti
az összes pályázati forrást, ezért előrébb kellett hozni a projektek szervezését. Előbb kerülnek
benyújtásra, mint ahogyan az korábban tervezve lett. Ezen kívül az előterjesztésben kimutatásra került,
hogy melyek azok a projektötletek, fejlesztési javaslatok, amelyek maradtak, illetve módosításra
kerültek. A módosítás esetleg abból adódott, hogy más forráslehetőség van annak az adott projektnek
a megvalósítására. Azok a javaslatok maradtak meg, amelyek TOP-os forráskeretből megvalósíthatóak.
Két konstrukció tekintetében a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés,
illetve a gazdaságfejlesztés és a munkaerő-mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés
elnevezésű TOP konstrukció tekintetében lehetőség teremtődött arra, hogy kedvezményezetti
jogosult kör bővüljön. Így nemcsak Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, hanem külsősök is
pályázhatnak ezekre a forrásokra.
dr. Molnár Kata jegyző az ülésterembe megérkezik 8 óra 06 perckor.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 272/2016. (VIII. 17.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált
Területi Programjának elfogadásáról” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 17.
Kővári László GPB elnök

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (…..) önkormányzati
rendelete a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V. 4) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(248. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A rendeletet nem olyan régen fogadta el a Közgyűlés. Időközben az
előterjesztésben ismertetett törvény módosítására került sor. Folyamatban vannak eljárások,
melyekre kihat a módosítás, amely szerint 50.000 Ft-ról 1.000.000 Ft-ra emelte a törvényalkotó a
bírságolás határösszegét. Szekszárd város központjában is található olyan épület, ahová felhívást fog
kiküldeni az önkormányzat, azért, hogy az épület felújítása elkezdődjön. Az előterjesztésben jelezte,
hogy a közeljövőben még módosításra fog szorulni a rendelet más szempontok miatt is. Jelenleg a
folyamatban lévő eljárások törvényessége miatt van szükség a rendelet módosítására.
Kővári László elnök: Véleménye szerint egy kicsit túlzó az 1.000.000 Ft-os bírság.
Szegedi Attila bizottsági tag: Az iránt érdeklődik, hogy ez a későbbiekben vonatkozni fog-e
magánszemélyekre is.
dr. Molnár Kata jegyző: Ez már most is vonatkozik rájuk. Viszont itt nem egy objektív bírságolási
összegről van szó.
Gyurkovics János bizottsági tag: Ha van mérlegelési lehetőség, akkor el kell fogadni a javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 273/2016. (VIII. 17.) határozata
a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V. 4.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016.(V. 4.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 17.
Kővári László GPB elnök

6. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(246. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 274/2016. (VIII. 17.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési
Tervének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 17.
Kővári László GPB elnök

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelme
(247. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
dr. Molnár Kata jegyző: További információval egészíti ki az előterjesztést. Július 6-án az önkormányzat
küldött egy levelet az egyesületnek, amelyben az egyesület fel lett hívva egy korábbi támogatási
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szerződésben rögzített kötelezettsége teljesítésére, amelyre azóta sem került sor. Az egyesület
öltözőjének építéséhez nyújtott támogatásról szóló szerződésről van szó. Az eszerint nyújtott
támogatásról ugyan elszámolt az egyesület, de a beruházás teljes körű elszámolása nem történt meg.
A szerződés szerint az önkormányzatnak át kell vennie a teljes beruházást, és a könyvekben
szerepeltetni kellene, de ezért nem tudja az önkormányzat ezt megtenni. Javasolja, hogy az egyesület
kérelmét csak az említett kötelezettség teljesítése esetén fogadja el a bizottság, illetve a közgyűlés.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A beruházás növekményére nincs biztosítása az önkormányzatnak,
ki kellene terjeszteni az önkormányzat vagyonbiztosítást erre az épületkomplexumra is. Az
önkormányzat ezt mindaddig nem tudja megtenni, amíg a könyvekbe nem kerül be a beruházás.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a határozati javaslatba kerüljön rögzítésre, hogy a kérelem
támogatására akkor kerül sor, ha az egyesület 15 napon belül eleget tesz a felszólításnak.
Máté Péter bizottsági tag: Az iránt érdeklődik, hogy elegendő-e a 15 napos határidő.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A felszólítás már rég kiküldésre került.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a határidő szeptember 15-e legyen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 275/2016. (VIII. 17.) határozata
a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága „A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelme”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja azzal, hogy a határozati javaslat 1. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 279/2015.
(XII. 17.) határozata alapján a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club
részére biztosított 26.000.000 Ft összegű visszatérítendő támogatás
felhasználásának és visszafizetésének határidejét 2016. december 31.
napjáig meghosszabbítja, amennyiben 2016. szeptember 15. napjáig a Club
teljes körűen eleget tesz az öltöző és a kiszolgáló komplexum beruházással
kapcsolatos elszámolási kötelezettségének.”
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 17.
Kővári László GPB elnök

8. napirendi pont:
„Szekszárd város szemétgyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák
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elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 276/2016. (VIII. 17.) határozata
a „Szekszárd város szemétgyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása,
egyéb lakatos munkák elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredményéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd város szemétgyűjtő
kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák
elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok
alapján jóváhagyja, hogy Szekszárd MJV Önkormányzata a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő Mészáros Zoltán vas- és
fémszerkezet-lakatos mesterrel (7100 Szekszárd, Remete u. 16.) kössön
szerződést.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 31.
Märcz László igazgatóság vezető

9. napirendi pont:
Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület kérelme
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 277/2016. (VIII. 17.) határozata
a Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület kérelméről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
eljárva a Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesületnek (7100 Szekszárd, Bocskai
u. 26.) a 2016. szeptember 11-én a Kápolna téren tartandó nyárbúcsúztató
rendezvény közterület-használati díjának elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, a közterület-használati díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 31.
Märcz László igazgatóság-vezető

10. napirendi pont:
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Elmondja, hogy az Újvárosi Római Katolikus Társaskör kér a rendezvényeihez,
programjaihoz 200.000 Ft összegű támogatást a bizottságtól. Kéri Gyurkovics János bizottsági tagot,
hogy se a vitában, se a szavazásban ne vegyen részt személyes érintettség miatt. Ezt követően ismerteti
a bizottság 2016. évi keretét, majd megállapítja, hogy a rendelkezésre álló keretből támogatható a
kérelem.
dr. Mezei László bizottsági tag: Szeretne tájékoztatást kapni a felhasználás céljáról.
Gyurkovics János bizottsági tag: Újvárosban, a Rákóczi utca 96. szám alatt van az Újvárosi Római
Katolikus Társaskör székhelye. 300 tagja van a Társaskörnek. Elmondja, hogy az újvárosi városrész
véleménye szerint nem tartozik Szekszárd leggazdagabb részei közé. A Társaskör tagjai közül 120 főnek
a nyugdíja nem éri el a 100.000 Ft-ot. A Társaskör éves programtervvel, vezetőséggel rendelkezik.
Évente 42 programot szerveznek, amelyek főként a hagyományápoláson alapulnak. A székházukra
kötöttek egy haszonkölcsön-szerződést a Pécsi Egyházmegyével. A fenntartást és az állagmegóvást a
Társaskör végzi teljes egészében, sok adakozásból, támogatásból, pályázatból, de ezek a lehetőségek
is egyre jobban szűkülnek. Minden városi programban részt vesznek, legnagyobb rendezvényük nekik
is a Szüreti napok megrendezése, ami szintén sok költséggel jár. Más rendezvényeket is tartanak
vacsorával, élőzenével. Az ilyen rendezvényeken a belépő 800-1000 Ft között van. Szeretnék, ha
tagjaiknak nem jelentene problémát egy hónapban egyszer részt venni társasköri rendezvényen. A
tagdíj nyugdíjasoknak 600 Ft, aktív dolgozóknak 1.600 Ft.
dr. Molnár Kata jegyző: Egy törvényességi aggályra szeretné felhívni a figyelmet: a közpénzek
felhasználásáról szóló jogszabály alapján nem lehet elhárítani az összeférhetetlenséget, személyes
érintettséget azzal, hogy nem vesz részt a szavazásban az, aki érintett. Az a szervezet, ahol a vezetőtisztségviselő tagja a támogató szervnek, nem kaphat támogatást. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
ezért nem adhat támogatást. Javasolja, hogy a kérelmet a döntéshozó szervhez nyújtsa be a szervezet,
és amennyiben a bizottság egyetért a támogatással és a támogatási összeggel, akkor adja át ezt az
összeget a Humán Bizottságnak, vagy rendelkezésre áll még a polgármesteri keret is.
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Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Humán Bizottságnak adjon át 200.000 Ft-ot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
(Gyurkovics János bizottsági tag a szavazásban nem vesz részt)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 278/2016. (VIII. 17.) határozata
a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2016. évi költségvetési
rendelet soron következő módosításakor a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
keretéből 200.000 Ft összeget csoportosítson át a Humán Bizottság keretére
a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör kérelmének támogatása
céljából, mely összeget a bizottság az átcsoportosításig zárol erre a célra.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 29.
Kővári László GPB elnök
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Tamási Anna igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén, az elnökhelyettes a nyilvános ülést 8 óra 24 perckor berekeszti.
A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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