SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 59-6/2015.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2015. március 26. (csütörtök) napján 8 óra 30 perckor a Szekszárd Babits Mihály
Kulturális Központ – Remete termében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Kővári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes, Gyurkovics
János, dr. Mezei László, Szabó Balázs György, Szegedi Attila és
Szabó Zsolt bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek:

Pál József igazgatóság vezető,
Farkas Éva osztályvezető,
dr. Bodor Adrienn jogi
jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

Meghívott:

és

bizottsági

referens,

Berlinger Attila ügyvezető

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal elfogadott.
A napirenddel kapcsolatban módosító, kiegészítő javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. alapító okiratának módosítására
(75. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető
2. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke
felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat végrehajtására
létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának módosítására
(76. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
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3. napirendi pont:
Javaslat hitelállomány rendezésére (Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft.)
(72. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Artim Andrásné ügyvezető
4. napirendi pont:
Javaslat hitelállomány rendezésére (Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.)
(74. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető

1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. alapító okiratának módosítására
(75. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető
Berlinger Attila ügyvezető: A Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. alapító okiratának tavaly
kezdeményezték a módosítását, mivel a székhelyük megváltozott. Korábban a Turinform Iroda a Béla
király tér 7. alatt volt. Azzal, hogy megépült az új Turinform Iroda, áthelyezték az irodát a Garay térre.
A turisztikai pályázatban az is benne volt, hogy nemcsak egy Turinform Irodát kell fenntartani, hanem
egy háttérirodát is. Arra gondoltak, hogy a háttériroda, ami a Bezerédji utca 2. alatt van, azt az irodát
bérlik a vagyonkezelőtől és az lett a cég székhelye. Megtették a módosítást, beadták a Cégbírósághoz.
Tegnapelőtt érkezett egy hiánypótlásra felszólító végzés, amelyben kérték, hogy a tulajdonos, az
önkormányzat még néhány kitételt az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően pontosítson. Az ügyvéd
elkészítette a kért módosításokkal a társasági szerződés módosítást és ezt, mint tulajdonosnak, az
önkormányzatnak el kell fogadnia, polgármester úrnak alá kell írnia egy nyilatkozatot, amely az
előterjesztés mellékletét képezi.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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
Pénzügyi Bizottságának 107/2015. (III. 26.) határozata
a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Szekszárdi
Turisztikai Non-Profit Kft. alapító okiratának módosítását.
Határidő:
Felelős:

2015. március 26.
Kővári László elnök
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2. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke
felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat végrehajtására
létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának módosítására
(76. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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
Pénzügyi Bizottságának 108/2015. (III. 26.) határozata
a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-20090006 azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium
együttműködési megállapodásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a „Szekszárd
Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke
felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú
pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési
megállapodásának módosítását.
Határidő:
Felelős:

2015. március 26.
Kővári László elnök

További nyilvános ülésen lévő napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 8 óra 35 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:

Ellenjegyezte:
dr. Bodor Adrienn
jegyzőkönyvvezető

dr. Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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