SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-1/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. január 06. (hétfőn) 16 órakor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Bomba Gábor elnök;
Illés Tamás képviselő, bizottsági tag;
Rácz Zoltán képviselő, bizottsági tag;
Gulyás Róbert képviselő, bizottsági tag
dr. Mezei László külső bizottsági tag;
Kiss Szabolcs Márk külső bizottsági tag;
Csapláros László Károly külső bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Molnár Kata jegyző;
Gyurkovics János alpolgármester;
Tamási Anna igazgatóságvezető;
dr. Varga András osztályvezető;
Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi ügyintéző;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 16 órakor megnyitja.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság első
ülésén. Elmondja, hogy 2020. január 03. napján kiküldésre került egy új napirendi pont javaslat
„Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete
módosításáról és annak okairól” címmel. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az
említett tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Döntés az
önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az önkormányzat gazdálkodásának és szervezeti
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és működési folyamatainak külső szakértővel történő átvilágításáról a 2014-2019 időszakban”
tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Bomba Gábor elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Döntés az
önkormányzati többségi tulajdonú cégek 2018. és 2019. évi gazdálkodási adatainak és a 2020.
évi üzleti terv adatairól történő adatszolgáltatásról” tárgyú, szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pont felvételére vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, melyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
2. napirendi pont:
Javaslat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítő személyének
megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
3. napirendi pont:
Javaslat a Bor u. – Árnyék dűlő forgalmi rendjének módosítására
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető (dr. Varga András osztályvezető)
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
4. napirendi pont:
A Szent György Lovagrend közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető (dr. Varga András osztályvezető)
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
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5. napirendi pont:
Az AM DAK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető (dr. Varga András osztályvezető)
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
6. napirendi pont:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap igénybevételi díj mellőzése iránti
kérelme
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető (dr. Varga András osztályvezető)
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
7. napirendi pont:
Az ALISCA BAU Építőipari Zrt. igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető (dr. Varga András osztályvezető)
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete
módosításáról és annak okairól
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Döntés az önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az önkormányzat gazdálkodásának és
szervezeti és működési folyamatainak külső szakértővel történő átvilágításáról a 2014-2019
időszakban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
10. napirendi pont:
Döntés az önkormányzati többségi tulajdonú cégek 2018. és 2019. évi gazdálkodási
adatainak és a 2020. évi üzleti terv adatairól történő adatszolgáltatásról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
11. napirendi pont:
Egyebek
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ZÁRT ÜLÉS:
12. napirendi pont:
A közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelése
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető (dr. Varga András osztályvezető)
Előadó: dr. Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
Javaslat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: A bizottságnak elnökhelyettest kell választania. Illés Tamást javasolja
elnökhelyettesnek. Megkérdezi Illés Tamástól, hogy elfogadja-e a jelölést.
Illés Tamás bizottsági tag: Elfogadja a jelölést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az Illés Tamás elnökhelyettessé választására vonatkozó
határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 1/2020. (I. 6.) határozata
elnökhelyettes megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének
Illés Tamást
választja meg.
Határidő:
Felelős:

2020. január 06.
Bomba Gábor elnök
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2. napirendi pont:
Javaslat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítő személyének
megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: A bizottságnak jegyzőkönyv-hitelesítő személyt is kell választania. dr.
Mezei Lászlót szeretné jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolni. Megkérdezi dr. Mezei Lászlótól,
hogy elfogadja-e a jelölést.
dr. Mezei László bizottsági tag: Elfogadja a jelölést. A szavazásban személyes érintettség miatt
nem kíván részt venni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a dr. Mezei László jegyzőkönyv-hitelesítővé történő
választására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
(dr. Mezei László a szavazásban nem vesz részt)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 2/2020. (I. 6.) határozata
jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 60. §-ára
tekintettel a bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvek hitelesítőjévé
dr. Mezei Lászlót
választja meg
Határidő:
Felelős:

2020. január 06.
Bomba Gábor elnök

3. napirendi pont:
Javaslat a Bor u. – Árnyék dűlő forgalmi rendjének módosítására
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető (dr. Varga András osztályvezető)
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy az előterjesztésben elég részletesen leírták a
körülményeket. A Közgyűlés is foglalkozott ezzel a témával a 2019. december 23-i ülésén. A
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak az átruházott hatáskörébe tartozik, hogy a közút
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kezelőjeként eljárjon a forgalmi rend kialakítása kapcsán. Korábban a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság is tárgyalta már ezt a kérdést, de a forgalmi rendet nem módosította. Azóta viszont
bekövetkezett egy sajnálatos baleset a kereszteződésben, ezért javasolják, hogy a közlekedés
biztonságosabbá tétele érdekében egy közlekedési domború tükör kerüljön kihelyezésre.
Bomba Gábor elnök: Ennek nincs semmilyen akadálya?
dr. Varga András osztályvezető: Nincs, csak egy minimális összeget kell rá fordítani.
Bomba Gábor elnök: Javasolja a kiküldött határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 3/2020. (I. 6.) határozata
a Bor u. – Árnyék dűlő forgalmi rendjének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megvizsgálta a Bor u. – Árnyék dűlő útkereszteződés forgalmi rendjét,
és a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében felhívja a
Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki belátást biztosító domború
közlekedési tükröt az Árnyék dűlő bekötőútjával szemben.
Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
A Szent György Lovagrend közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető (dr. Varga András osztályvezető)
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy a soron következő négy napirendi pontnak
hasonló a tárgya. A Szent-György Lovagrend évről évre visszatérően tart karácsony
időszakában a rászorulók részére ételosztást, és annak kapcsán kérték a bizottságot, hogy
szíveskedjen eltekinteni az igen minimális közterület-használati díj megfizetésétől. 3.300
forintról van szó jelen esetben.
Bomba Gábor elnök: Egy karitatív tevékenységről van szó, amelyet mindenképpen szeretne
támogatni. Javasolja a kérelem támogatását.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 4/2020. (I. 6.) határozata
a Szent György Lovagrend közterület használati díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.2. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Szent
György Lovagrendnek rászorulók részére történő ételosztás
lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. január 6.
dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Az AM DAK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető (dr. Varga András osztályvezető)
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy a kérelem tárgyát képező rendezvény már
korábban megrendezésre került. Egy több éves hagyományról van szó, amelyet a Csapó Dániel
Szakgimnázium a Kenyér Világnapja kapcsán rendez meg. Az intézmény népszerűsíteni
szeretné a kenyérnek a fogyasztását. Október 16-án került sor az eseményre, de a bizottság
ekkor még nem tudta megtárgyalni a kérelmet, mert ekkor még álltak fel a bizottságok.
Elmondja, hogy a kérelmet a közterület-használati díj megkérésekor megküldte az intézmény.
Ebben az esetben is 3.300 forintról van szó.
Bomba Gábor elnök: A rendezvény bárki által látogatható volt?
dr. Varga András osztályvezető: Igen, a Garay téren került megtartásra.
Bomba Gábor elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 5/2020. (I. 6.) határozata
az AM DAK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium közterület használati díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.2 pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva, az AM
DAK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium
Kenyér
Világnapja
elnevezésű
rendezvényének
lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2020. január 6.
dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap igénybevételi díj mellőzése iránti
kérelme
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető (dr. Varga András osztályvezető)
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy október 26. és 27. napján került sor erre a
közterület-használatra. Az MTV gyakorlatilag a Belvárosi Római Katolikus Templomból
közvetített egy katolikus misét. A közvetítő kocsi a templom melletti részen állt 185
négyzetméteres nagyságban.
Bomba Gábor elnök: Úgy tudja, hogy ez a cég budapesti, valamint azt sem érzi, hogy ez a
tevékenység karitatív jellegű lenne. A cég kiegészítést nem tett, és az sem látszik, hogy ez
milyen tevékenység, ezért javasolja a kérelem elutasítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 6/2020. (I. 6.) határozata
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a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap igénybevételi
díj mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.2. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva, a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap élő televíziós
közvetítés lebonyolítása kapcsán benyújtott, az igénybevételi díj
elengedésére vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2020. január 6.
dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Az ALISCA BAU Építőipari Zrt. igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető (dr. Varga András osztályvezető)
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
dr. Varga András osztályvezető: Ebben az esetben közútnak a rendeltetésétől eltérő
igénybevételéről van szó. A sajnálatos gázrobbanás következtében az ALISCA BAU Építőipari
Zrt. végzi a lakásoknak a helyreállítását. Ennek kapcsán szükség volt arra, hogy építési
felületként az épület előtti útszakaszt igénybe vegyék. A körülményekre tekintettel a cég kéri
a bizottságot, hogy tekintsen el az igénybevételi díj megfizetésétől.
Bomba Gábor elnök: Ha jól érti, akkor a cég nem karitatív jellegű tevékenységet végez, hanem
a biztosító számlájára állítja helyre a kárt. Lenne egy módosító javaslata, mégpedig, hogy a
bizottság a kérelmet ne támogassa, de hívja fel a polgármesteri hivatalt arra, hogy
gondoskodjon arról, hogy az igénybevételi díjból befolyt összeg a gázkárosultak lakhatására
legyen fordítva.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 7/2020. (I. 6.) határozata
az ALISCA BAU Építőipari Zrt. igénybevételi díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.2 pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva az ALISCA
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BAU Építőipari Zrt. építési munkaterület kijelölése kapcsán benyújtott,
közút igénybevételi díjának elengedésére vonatkozó kérelmét nem
támogatja. A bizottság felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon arról, hogy az igénybevételi díjból befolyt összeg a
gázkárosultak lakhatására legyen fordítva.
Határidő:
Felelős:

2020. január 6.
dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete
módosításáról és annak okairól
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Előzetesen szeretne egy kicsit a költségvetés módosításról
beszélni, mert lehet, hogy van a bizottságnak olyan tagja, aki még nem került kapcsolatba a
költségvetés készítéssel. Költségvetést kétféle hatáskörben lehet módosítani, egyrészt
kormányzatiban, másrészt saját hatáskörben. Előirányzat módosításra azért van szükség, mert
a költségvetésben van egy sajátos könyvelési mód. 2019. január 1. óta az önkormányzat is az
ASP 1 központi programban könyvel. Eddig is kötelezettség volt, de az ASP-ben még inkább
ráerősítettek arra, hogy kötelezettséget vállalni, illetve teljesíteni is akkor lehet, hogyha
rovatonként az adott kiadási soron van előirányzat. Az élet nem mindig ugyanazt hozza, mint,
ami a tervben volt, ezért az előirányzat módosításkor azokra a változásokra, amelyek év elején
nem voltak láthatóak, előirányzatot teremtenek. Kormányzati hatáskörben jellemző
módosítás a szociális és gyermekjóléti feladatokkal, esetenként oktatási célú feladatokkal
kapcsolatban van. Ezekre a feladatokra évközben kapnak a kormányzattól finanszírozást. Kéthárom éve jellemző a szociális és kulturális ágazati pótlék. Ezt év közben kapja meg az
önkormányzat bizonyos időszakonként. Ilyen a kötelező minimálbér és a bérminimumra
történő kiegészítés bérpótléka is. Ezt is évközben kapja meg az önkormányzat, amelyet év
elején még nem lehet betervezni. A mostani módosításba is ezek kerültek bele, valamint a
normatíva elszámolás kapcsán az esetleges lemondások és új igénylések tényleges
érvényesülése. Elmondja, hogy a gazdálkodási rendszerben volt egy pályázati lehetőség az
APS-ben ténylegesen dolgozó személyekre vonatkozóan. 350.000 forint összegű támogatásra
lehet pályázni az ASP-ben könyvelő dolgozók jutalmazása céljából. Négy dolgozó
munkavégzésével kapcsolatos feladatokra pályáztak, és nyertek is bruttó 350.000 forintot,
amelyet ki is fizettek a dolgozók részére. Vannak saját hatáskörben történő módosítások is. Év
elején, a költségvetés készítésekor betervezik azokat a pályázatokat, amelyekről már tudják,
hogy biztosan meg fognak valósulni, és esetleg már az önkormányzatnál van a
finanszírozásához szükséges összeg is. Viszont vannak olyan pályázatok is, amelyekkel
kapcsolatban csak évközben születik döntés, és évközben derül csak ki ténylegesen, hogy
finanszírozza-e például a kormány vagy az unió. Ha van erre lehetőség, akkor kerülhetnek ezek
csak bele a költségvetésbe módosításként. Saját hatáskörben történik például minden évben
a közmunka programmal kapcsolatos bérfinanszírozás. Ez szintén egy-egy lezárás kapcsán
kerül be a költségvetés módosításába. Ezen kívül vannak olyan történések is, amelyek akár
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intézménynél, akár a hivatalnál, akár a városüzemeltetésnél derülnek is. Sokszor évközben
derül csak ki, hogy van olyan plusz feladat, amelyet év elején még nem láttak, mint például
egy komolyabb hibaelhárítás, vagy például egy intézménynél egy komolyabb javítási vagy
festési munka elvégzése. Sok esetben pedig az árak drágulnak a ténylegesen tervezettekhez
képest. A bevétel-kiadás oldalon ez mindenhol működik, mert a költségvetés főösszege
bevétel és kiadás oldalon egyensúlyban kell, hogy legyen. Az idei évben ez a harmadik
módosítás. Először az év első felében volt egy módosítás, amikor a folyószámlahitelszerződésnek megfelelő módosítás lett beépítve. Többször felmerült kérdésként, hogy
erre miért van szükség. Most az utolsó módosítással együtt úgy tűnik, hogy 3,7 milliárd forint
folyószámla-hitelt vettek fel. Az önkormányzat folyószámla-hitelkerete 800 millió forint, ezt
nem lépheti túl az önkormányzat, mert erre van szerződésük az OTP-vel, de a költségvetési
könyvelésben van egy olyan előírás, amely szerint ezt bruttó módon kell könyvelni. Igaz, hogy
a keret 800 millió forint, de, ha egyik nap felvesz az önkormányzat például 200 millió forint
hitelt, azt bevétel és kiadás oldalon is le kell, hogy könyveljék. Lehet, hogy másnap ebből az
összegből már 100 millió forintot visszafizet az önkormányzat, mert úgy alakul a bevétele, és
akkor már csak 100 millió forint tartozás lesz. Viszont, ha következő nap megint felvesznek
200 millió forint hitelt, azt megint le kell, hogy könyveljék. Így ez egész évben halmozódik, és
így alakul ki ez a 3,7 milliárd forint. Az az összeg december 20-án lett lekönyvelve, és ezt
követően lenullázódott. A 800 millió forintot nem lépik túl, mert nem is tudják, és ez az összeg
december 20-án visszafizetésre került, így év végén nulla forint az önkormányzat folyószámlahitele. Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet alapján történik
a könyvelés az önkormányzatnál. A második módosításnál az előző évi pénzmaradvány
felhasználása történt meg. Itt is előírás a költségvetési szerveknél, hogy az előző évi kiadás és
bevétel különbözetét a következő évbe tervezzék be bevételként, mint költségvetési
pénzmaradványt.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez a 4,2 milliárd forintot jelenti?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen.
dr. Mezei László bizottsági tag: Két munkatársával tanulmányozták az elkészített anyagot. Ez
az ötödik mérleg, amelyet van alkalma tanulmányozni. Egy pénzügyi közgazdásszal és egy
könyvvizsgálóval is átnézték az anyagot. Mindegyik munkatársának az a feltételezése és
benyomása, hogy egy rendkívül sérülékeny költségvetésről van szó, amelyben folyamatos
pénzhiánnyal küzdő cégek szerepelnek. Az önkormányzat folyamatosan pénzhiánnyal küzd,
amelyet hitelekkel fedez. Meggyőződésük, hogy a hitelek ma hitelezőn keresztül betáblázzák
az összes vagyoni elemet. Ezt úgy teszi az önkormányzat, hogy egy brutális létszámmal
dolgozik, 1,9 milliárd forint összköltségű létszámmal. Ez arányaiban teljesen elfogadhatatlan.
Olyan saját érdekeltségű cégkörnyezettel dolgozik az önkormányzat, ahol szinte minden cég
alaphiányos vagy veszteséges, vagy pénzeszközzel kell pótolni vagy kisegíteni a tevékenységét.
Mindez úgy működik, hogy közben az önkormányzat és az intézményei folyamatosan
pályáznak és fejlesztenek, és olyan fejlesztésekbe is belebonyolódnak, amelyek
szükségtelenek, luxus beruházások vagy pedig feleslegesek a térségben és a városban élő
emberek számára. Úgy gondolja, hogy a Gazdasági Igazgatóság egészen biztosan
erőfeszítéseket tett a polgármester úrral annak érdekében, hogy ezeket a folyamatokat,
amelyeket 2014-től folyamatosan lát a számlaösszegekben és a tevékenységekben, kezeljék.
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Meggyőződése, hogy a hiteleket a polgármester úr javaslatára átvilágították, és a drága
hiteleket kiváltották, illetve talán kezdeményeztek létszám politikát is, vagy esetleg
elgondoltak azon is, hogy egy-két céget szerkezetileg átformáljanak, a tevékenységét
átalakítsák, vagy megszüntessék, vagy pedig ésszerűsíteni kell a folyamatokat. A kapott 30
oldalas anyagban nem lát ilyen tevékenységet. Örömmel venné, ha jegyző asszony
elmondaná, hogy melyek azok a beavatkozások, amelyekkel kezelik ezeket a válságos
helyzeteket. Különösen szeretné aláhúzni azokat a beruházásokat, amelyek rendkívül nagy
pénzügyi és gazdasági terheket okoznak a városnak. Birtokában van az a jegyzőkönyv is,
amelyet Pál Józseffel készítettek 2016-ban, és amely erről szó, hogy háromszor konszolidálták
az önkormányzatot kilenc milliárd forint összegben. Jól látja-e a munkatársaival, hogy
sérülékeny a rendszer? Polgármester úr kezdeményezett-e bármilyen hatékonyságjavító,
pénzügyi-gazdasági biztonságot segítő intézkedést az elmúlt öt évben?
Tamási Anna igazgatóságvezető: 2014. decemberében vettek fel 600 millió forintos összegű
hitelt, amelyet útépítésre, közvilágítás-korszerűsítésre és viziközmű fejlesztésre fordítottak.
Ezen kívül hitelt nem vettek fel. Ezen a folyószámlahitelen kívül, ami rövid lejáratú, és amelyet
minden év végéig visszafizetnek, más hitelt nem vettek fel. Két önkormányzati cégnek adnak
át pénzeszközt, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft-nek és a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft-nek.
dr. Mezei László bizottsági tag: Volt létszámpolitikával, szerkezetátalakítással kapcsolatos
elképzelése a polgármester úrnak? Volt-e olyan, hogy banki hiteleket eladott az önkormányzat
és kicserélte? Volt egy 3,4 millió eurós hitel, ami közel egy milliárd forint 16 százalékos
kamattal 10 évre.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ez régebben történt, és a konszolidációval rendezték ezt a
kötvényt. Véleménye szerint nem háromszor konszolidálták az önkormányzatot, hanem
kétszer, hat milliárd forint értékben.
dr. Mezei László bizottsági tag: A 3,4 millió eurós hitel ki lett váltva?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ez régebbi hitel volt.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ennek az aláírója Horváth István volt. 16 százalékos hitellel lett
felvéve, átment a vízműn, és ebből lett a fürdő beruházás. 10 éves futamidejű, az aláírás
időpontja 2014 körül volt, tehát 2024-ig tart.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Utána tud nézni ennek.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez évi 160 millió forintos kamatot jelentene.
Tamási Anna igazgatóságvezető: 2019-ben indult a 600 millió forintos hitel törlesztése. Ennek
az év második felében 19 millió forint volt a törlesztése. Az idei évtől 38 millió forintot kell
majd, hogy törlesszenek.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Szeretné jelezni az elnök úrnak, hogy jó lenne, ha a hitelekről
kaphatnának egy tételes kimutatást, amely tartalmazza, hogy milyen banknál, milyen hitelt ki
vett fel, milyen célra és milyen kamatra.
Bomba Gábor elnök: Elmondja, hogy átadnak majd egy listát az igazgatóságvezető
asszonynak, amire szeretnének majd választ kapni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Polgármester úrnak volt indítványa létszámpolitikára?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ezt jegyző asszony tudja elsősorban megmondani.
dr. Molnár Kata jegyző: Azt szeretné kérni, hogy ilyen politikai jellegű kérdésekre a bizottság
tagjai a választ ne a hivataltól várják. A hivatal dolgozói el tudják mondani a szabályokat, és el
tudják mondani, hogy mi van leírva a költségvetésbe.
Illés Tamás elnökhelyettes: A bankszámlaforgalom politikai jellegű kérdés?
dr. Molnár Kata jegyző: Nem a bankszámlaforgalomra gondolt, hanem az utolsó kérdésre.
dr. Mezei László bizottsági tag: Három ember is azt mondta, hogy ezekbe a folyamatokba be
kell avatkozni. 1,9 milliárd forint költség keletkezik a létszámból. Majdnem két milliárd forint
munkabér költsége van az önkormányzatnak. A könyvvizsgálója szerint ez hihetetlen és
brutális szám és összeg. Kért-e valaki erre egy ésszerűsítési tervet? Ebben semmilyen politikai
jelleg nincs. Ebbe a rendszerbe bele kell vinni olyan folyamatokat, amelyek javítják a
működést.
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy minden évben a költségvetés egyeztetése során
felveszik a kapcsolatot az intézményvezetőkkel és a társulások által fenntartott intézmények
vezetőivel. Ezeknek az egyeztetéseknek természetesen része a személyi juttatások kérdése is.
Ebben benne van a polgármesteri hivatal is. Az egyeztetéseken részt vesz polgármester úr. A
költségvetésnek része a személyi juttatás és a létszám is.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Úgy látja, hogy az értékpapír bevételeknek a lekötéséből is
származik bevétel.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A Modern Városok Programból kaptak már meg olyan
pénzeszközöket is, amelyekről tudták, hogy nem használják fel egyből, ezért lekötötték. Ezek
időközben már lejártak.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez csak állampapír lehet?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: A Modern Városok Programmal kapcsolatban szeretné
megkérdezni, hogy a maradványigény elköltésével kapcsolatban milyen tervek vannak?
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Tamási Anna igazgatóságvezető: Megvan, hogy milyen címekre kapták a pénz, és mekkora
összegben. A teljes maradvány elszámolás még nincs meg, mert januárban könyvelik a
decemberi számlákat, és február 5. napjáig kell pénzforgalmi jelentést adjanak. Azt meg tudják
most is adni, hogy a Modern Város Programból milyen pénzeszközök vannak az önkormányzat
számláján.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Melyek azok a pályázatok, amelyeket február végéig kell
beadniuk? Ezekről jó lenne, ha a bizottság tudna véleményt nyilvánítani.
dr. Molnár Kata jegyző: A beadandó pályázatok mindig a bizottság elé kerülnek.
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag: Van olyan pályázat, amelyik február végéig lezárul? Tehát,
a kiválasztás folyamatban van már, és a pályázati anyag is kint van már.
Illés Tamás elnökhelyettes: Mond egy példát, hogy jobban érthető legyen, hogy mire
gondolnak. Van például a Kerékpárosbarát Szekszárd pályázat. A 12. oldalon az van írva több
helyre, hogy lebonyolítása folyamatban van. Ezt kicsit részletezni kellene.
dr. Molnár Kata jegyző: Tehát a bizottság a folyamatban lévő projektetkről szeretne egy
státusz jelentést. Jelezni fogja a kérést a pályázati osztály vezetőjének, aki összeállít majd egy
ilyen anyagot.
Illés Tamás elnökhelyettes: Azt érti, hogy menet közben a béremelések miatt kapott
előirányzatok megjelennek a módosításban. A 2018-as tényszámokat még nem tudta
megnézni, de szerinte lesz itt erre irányuló kérdés is. Elég érdekesnek tartja, hogy a
városüzemeltetési költségek a harmadik módosítással mintegy 234 millió forinttal
meghaladják a tervezetet. Lehet, hogy ebben is vannak ilyen tételek. Maradnak el tervezett
karbantartások, ami nem biztos, hogy jó dolog. Egy 800 millió forintos összegnél egy 234 millió
forintos növekmény elég jelentős összeg. Erre szeretne majd találni valamilyen magyarázatot.
Tudja, hogy ezzel jelenleg már nem nagyon tudnak semmit se csinálni, csak ez is furcsa, hogy
580 millió forint volt betervezve, és 820 millió forintra teljesültek a városüzemeltetési
költségek.
Bomba Gábor elnök: Úgy gondolja, hogy először adják át a kérdéseiket a Gazdasági
Igazgatóságnak.
dr. Mezei László bizottsági tag: A városüzemeltetési tervben 430 millió forint olyan jellegű
tevékenység lett lekönyvelve, amit sem magyarázni, sem megérteni nem tud. Szinte kínosak
ezek a tételek. 430 millió forintot elképzelhetetlennek tart.
Bomba Gábor elnök: A bizottság a tájékoztatót megkapta. Határozatot ebben az esetben nem
kell hozniuk, ezért szeretné átadni a kérdéseiket a Gazdasági Igazgatóság vezetőjének.
Szeretné megkérdezni, hogy milyen határidővel számíthatnak a válaszokra. Ezen kívül jelzi,
hogy a bizottsági tagok közül többen szeretnének a héten egy rövid időre bejelentkezni a
Gazdasági Igazgatóság vezetőjéhez, mert így pontosítani tudnák az egyes tételeket, és
kiderülne, hogy ki mit ért rajta.
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Tamási Anna igazgatóságvezető: A pénteken kapott kérdések nagy részére a választ már
holnap meg tudják küldeni. Az intézményeknek a dologi kiadások és beruházások listája
megvan már, azt reggel megküldi elektronikusan. Kinek az email címére küldje?
Bomba Gábor elnök: Az lenne a legjobb, ha az ő címére küldenék meg a válaszokat, és ő majd
továbbítja a többieknek.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nagyon nagy méretű fájlokról van szó, így lehet, hogy össze
kell majd csomagolni ezeket. Úgy tudja, hogy a folyószámla-hitel kimutatása is készen van már.
Bomba Gábor elnök: Megköszöni a tájékoztatót. A napirendi pontot lezárja.
9. napirendi pont:
Döntés az önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az önkormányzat gazdálkodásának és
szervezeti és működési folyamatainak külső szakértővel történő átvilágításáról a 2014-2019
időszakban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: Megnézték a cégek mérlegeit és az önkormányzat gazdálkodását
visszamenőleg is, és úgy érzik, hogy elég sok kérdésük van még, ezért ezzel kapcsolatban
indokoltnak látszik egy átvilágítás erre az időszakra. Az önkormányzat többségi tulajdonú
cégeinek, valamint az önkormányzat gazdálkodásának és szervezeti és működési
folyamatainak a külső szakértővel történő átvilágítása lenne a cél a 2014-2019-es időszakra
vonatkozóan. Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek az önkormányzati többségi
tulajdonú cégek és az önkormányzat gazdálkodásának, valamint szervezeti és működési
folyamatainak átvilágítását külső szakértő bevonásával a 2014-2019 időszakra vonatkozóan.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 8/2020. (I. 6.) határozata
az önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az önkormányzat
gazdálkodásának és szervezeti működési folyamatainak külső
szakértővel történő átvilágításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek az
önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az önkormányzat
gazdálkodásának, valamint szervezeti és működési folyamatainak
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átvilágítását külső szakértő bevonásával a 2014-2019 időszakra
vonatkozóan.
Határidő:
Felelős:

2020. január 31.
Bomba Gábor elnök

10. napirendi pont:
Döntés az önkormányzati többségi tulajdonú cégek 2018. és 2019. évi gazdálkodási
adatainak és a 2020. évi üzleti terv adatairól történő adatszolgáltatásról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
Bomba Gábor elnök: A bizottság az önkormányzat többségi tulajdonú cégeinek 2018. és 2019.
évi gazdálkodási adatait és a 2020. évi üzleti tervét szeretné bekérni. Javasolja, hogy a
bizottság hívja fel a többségi tulajdonú önkormányzati cégek ügyvezetőit, hogy az alábbi
adatszolgáltatásokat küldjék meg a bizottság számára:
- 2020. évre vonatkozó üzleti terv, Cash flow;
- 2019. évi 11 havi főkönyvi kivonat, mérleg, szállító, vevői analitika
- 2018. évi mérlegbeszámoló mellékleteivel, főkönyvi kivonat, szállító, vevői analitika.
Illés Tamás elnökhelyettes: A 11 havi jelen esetben göngyölítettet jelent.
dr. Molnár Kata jegyző: Szükséges lenne egy határidőt is megállapítani.
Bomba Gábor elnök: A bizottság következő rendes ülése legyen a határidő. Úgy gondolják,
hogy ezeknek az adatoknak rendelkezésre kell már állniuk, január elején pedig már illik üzleti
tervvel rendelkezni, ezért véleménye szerint ez a határidő tartható.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 9/2020. (I. 6.) határozata
az önkormányzati többségi tulajdonú cégek 2018-2019. évi
gazdálkodási adatainak és a 2020. évi üzleti terv adatairól történő
adatszolgáltatásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhívja a többségi tulajdonú
önkormányzati cégek ügyvezetőit, hogy az alábbi adatszolgáltatásokat
küldjék meg a bizottság számára:
 2020. évre vonatkozó üzleti terv, Cash flow;
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2019. évi 11 havi főkönyvi kivonat, mérleg, szállító, vevői
analitika
2018. évi mérlegbeszámoló mellékleteivel, főkönyvi kivonat,
szállító, vevői analitika.

Határidő:
Felelős:

a bizottság soron következő rendes ülése
ügyvezető igazgatók

11. napirendi pont:
Egyebek
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: A bizottságnak el kellene fogadnia az
Ügyrendjét. Az Ügyrendet a bizottság tagjai szeretnék elkészíteni, vagy a hivatal munkatársaira
bízzák? A korábbi Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Ügyrendjét meg tudja küldeni mintaként.
Illés Tamás elnökhelyettes: Ha kapnak egy mintát, akkor azt átdolgozzák.
Bomba Gábor elnök: Szeretnék elkérni a korábbi bizottsági Ügyrendet mintaként. Ezt elég a
következő ülésen elfogadni?
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Igen.
Bomba Gábor elnök: Tájékoztatja a többieket, hogy a bizottság a soron következő rendes
ülését 2020. január 13. napján 16 órakor tartja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 16 óra 45 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f

dr. Mezei László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök

Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Molnár Kata
jegyző

dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető
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