SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/41-12/2019.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2019. május 16. napján (csütörtökön) 8 óra 15 perckor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Polgármesteri Tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános
ülésén.
Jelen vannak:

Máté Péter elnökhelyettes
Gyurkovics János bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Kővári László elnök

Távolmaradt:

Rácz Zoltán bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igagzatója

Kővári László elnök távollétében Máté Péter elnökhelyettes megállapítja, hogy a 7 tagú
bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az ülést 8 óra 15 perckor
megnyitja.
Máté Péter elnökhelyettes: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gyurkovics János bizottsági
tagot megválasztani.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „XIV. Szent
Orbán Nap megrendezésével kapcsolatos támogatási kérelem” tárgyú szóbeli előterjesztést.

Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett
javaslatot a kiegészítéssel együtt, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és
megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat az új, fedett városi uszoda
szerződés 2.sz. módosítására
(145. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató

kivitelezésére

megkötött

vállalkozási

2. napirendi pont:
XIV. Szent Orbán Nap megrendezésével kapcsolatos támogatási kérelem
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnökhelyettes
Előadó: Máté Péter elnökhelyettes

1. napirendi pont:
Javaslat az új, fedett városi uszoda
szerződés 2.sz. módosítására
(145. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató

kivitelezésére

megkötött

vállalkozási

dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Elolvasta a módosításról szóló szerződést. Igazából nem érti, hogy
miért nincs meg a TAO pénz, de az előterjesztés lényege az, hogy a TAO pénz a Modern
Városok Program keretéből lesz pótolva, és a későbbiekben kerül beszámításra a TAO pénz.
Megkérdezi az ügyvezető igazgató urat, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója:
Alapvetően egy technikai jellegű módosításról van szó. 668 millió forint gyűlt össze a társasági
adóból. Ez az összeg a Vízilabda Szövetség, mint jóváhagyó szervezet elkülönített számláján
van. Erről kértek is egy kivonatot. A nehézség abból adódik, hogy a 300 millió forint feletti
TAO-s beruházásokat nem a szövetségek, hanem az MI vizsgálja. Az MI ezt vizsgáló
főosztályánál az adminisztráció jóval lassabban megy, mint ahogyan ezt gondolták. Sajnos az
első számlát még be sem tudták nyújtani elszámolásra adminisztrációs okok miatt. Elmondja,
hogy tegnap volt a minisztériumban, és jövő héten sor kerülhet a számlának a benyújtására.
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Ezért kerülne sor a szerződésmódosításra, és a negyedik és ötödik számlával kerülne
elszámolásra a TAO pénz.
Máté Péter elnökhelyettes: Hányadik számlánál tart az önkormányzat?
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója:
Most jön a második. A szerződés szerint a kivitelező kapott előleget, mégpedig 100 millió
forintot. Az első végszámláját december 27-én adta be, és januárban egyenlítették ki. A
napokban fogja beadni a második számláját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 185/2019. (V.16.)
határozata
az új, fedett városi uszoda kivitelezésére megkötött vállalkozási
szerződés 2. sz. módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az új, fedett városi
uszoda kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés 2. sz.
módosítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 16.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
XIV. Szent Orbán Nap megrendezésével kapcsolatos támogatási kérelem
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnökhelyettes
Előadó: Máté Péter elnökhelyettes
Máté Péter elnökhelyettes: A XIV. Szent Orbán Nap megrendezésével kapcsolatban érkezett
támogatási kérelem a bizottsághoz. Elmondja, hogy magánszemély nyújtotta be a kérelmet. A
bizottság támogathat magánszemélyt?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen.
Máté Péter elnökhelyettes: A „Dicenty Dezső” Kertbarát Kör támogatása miért a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Kft-n (a továbbiakban: Közművelődési Kft.) keresztül történik?
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dr. Molnár Kata jegyző: Mert ott a Kertbarát Kör kéri a támogatást, nem pedig Ferenc Vilmos,
mint magánszemély. A Kertbarát Kör viszont nem jogi személy, így ott szükség van a
Közművelődési Kft-re. Ferenc Vilmos magánszemélyként is benyújthatná a kérelmet.
Máté Péter elnökhelyettes: 65.000 forint támogatást szeretne a kérelmező a bizottságtól. Ez
az összeg fedezi az összes költségét a rendezvénynek?
dr. Molnár Kata jegyző: Nem, további költségek is vannak. Eredetileg 20.000 forint összegű
támogatásról lett volna szó, de kérte a kérelmezőt, hogy gondoskodjon a mobil illemhely
biztosításáról is, amelyet eddig az önkormányzat intézett. 45.000 forintot eddig is biztosított
az önkormányzat, csak nem pénzbeli támogatásként, hanem a mobil illemhely biztosításával.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság nyújtson 65.000 forint összegű
támogatást Kovács Gergő részére a 2019. május 25. napján megrendezésre kerülő XIV. Szent
Orbán Nap lebonyolításának költségeire.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 186/2019. (V.16.)
határozata
a XIV. Szent Orbán Nap megrendezésével kapcsolatos
támogatási kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a 2019. évi bizottsági keret terhére 65.000 forint összegű
támogatást nyújt Kovács Gergő részére a 2019. május 25.
napján megrendezésre kerülő XIV. Szent Orbán Nap
lebonyolításának költségeire;
Határidő:
Felelős:

2019. május 16.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okirat
elkészítésére és a támogatási összeg átutalására;
Határidő:
Felelős:

2019. május 25.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Anna
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3. felhívja a polgármestert a támogatói okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. május 25.
Ács Rezső polgármester

További napirendi pont nem lévén, az elnökhelyettes a nyilvános ülést 8 óra 23 perckor
berekeszti.
K.m.f.
Gyurkovics János
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Máté Péter
elnökhelyettes

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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