Szám: IV.56-8/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 18-án
(hétfőn) 16 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) megtartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Mezei László, dr. Tóth Gyula, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Ferencz
Zoltán, Kerekes László, Pap Máté, Rácz Zoltán, Szabó Balázs, Zaják Rita képviselők
Távolmaradását jelezte: Kővári László képviselő
Összesen: 14 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Pál József igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Herr Teréz városi főépítész,
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Javasolja, hogy a gazdasági társaságok
beszámolóit a közgyűlés nyilvános ülésen tárgyalja és amennyiben olyan kérdés merül fel,
mely üzleti érdeket sért, akkor kerüljön zárt ülés elrendelésre.
A napirenddel kapcsolatosban hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:

1

1.

Beszámoló az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi
tevékenységéről
(101. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

2.

A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(102. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
dr. Haag Éva FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

3.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(103. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Gyurkovics János FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

4.

Beszámoló a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2014. évi tevékenységéről
(108. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

5.

A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(104. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

6.

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(105. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kerekes László ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

7.

A Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(106. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
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8.

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(107. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Gárdi Gábor FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

9.

Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről
(109. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató

10.

Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2014. évi tevékenységéről
(110. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Huszár Tibor ügyvezető igazgató

11.

Javaslat önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok könyvvizsgálói
feladatainak ellátására
(111. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1.

Beszámoló az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014.
évi tevékenységéről
(101. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

Artim Andrásné ügyvezető igazgató: Az írásbeli előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Kővári László FB elnök távollétében ismerteti a
Felügyelő Bizottság véleményét.
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese: A Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 2014 évi mérlegbeszámolót.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Az óbecsei közös vállalkozásról szeretne információt kérni. Van egy
olyan tétel a beszámolóban, amelyben 11,5 millió Ft-os tanácsadói díj van kifizetve. Ki veszi
ezt fel, vagy hogyan van elszámolva?
Artim Andrásné igazgató: Óbecsén az Alisca Terra Kft. 223.930 eurót fektetett be 20 évre.
Eddig 118.284 euró került elhozatalra. Ezt a menedzsment szerződés alapján kapják, az
óbecsei aktuális éves árbevétel 8%-a kerül számlázásra az elvégzett feladatok leigazolása
után. Ezt az Alisca Terra Kft. fektette be, ez az Alisca Terra Kft. bevétele.
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Rácz Zoltán képviselő: Van olyan természetes személy, aki ebben a dologban benne van,
illetve, aki felveszi ezt a pénzt, vagy hogyan működik egyáltalán ez a vállalkozás? Szeretne
ebben az ügyben bővebb felvilágosítást kapni. Nem kevés pénzről van szó, több száz millió
Ft-ról.
Artim Andrásné igazgató: 50 millió Ft-ról van szó, annyit fektetett be az Alisca Terra Kft.
akkori árfolyamon. Ez egy ott működő cég, Az Alisca Terra a szakmai felügyeletet adja a
befektetés fejében. Ezt nem magánszemély veszi fel, az Alisca Terra Kft., mint vállalkozás,
számlát állít ki Óbecse felé minden évben. Amikor elfogadásra kerül a beszámoló, és a
tulajdonosok egyetértenek abban, hogy elvégezte az Alisca Terra a szakmai tanácsadói,
befektetői feladatait, akkor az Alisca Terra Kft-hez folyik be ez a pénz. Ezt a megállapodást
20 évre kötötték, ez a közel 50 millió Ft befektetés 20 év alatt kell, hogy megtérüljön. 223.000
eurót fektetett be az Alisca Terra és eddig 118.000 eurót tudott elhozni 5 és fél év alatt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 91/2015.(V.18.) határozata
az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2014. évi éves beszámolóját elfogadja és a
Társaság taggyűlésének elfogadásra javasolja.
II.
A Közgyűlés az ALISCA Terra Regionális
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi éves
beszámolójához
kapcsolódó
könyvvizsgálói
jelentést
jóváhagyólag tudomásul veszi.
III.
A Közgyűlés az ALISCA Terra Regionális
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi éves
beszámolójához kapcsolódó Felügyelő Bizottsági jelentést
jóváhagyólag tudomásul veszi.
IV.
A Közgyűlés beszámoló alapján tudomásul veszi a
mérleg 950.417 E Ft főösszegét, és az adózott eredmény -17.132
E Ft (veszteség) összegét és javasolja a taggyűlésnek annak
elfogadását, továbbá a -17.132 E Ft (veszteség)
eredménytartalékba helyezését.
V.
A Közgyűlés az ALISCA Terra Regionális
Hulladékgazdálkodási Kft. 2015. évi üzleti tervét jóváhagyólag
tudomásul veszi és javasolja a taggyűlésnek annak elfogadását.
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Határidő:
Felelős:

2.

2015. május 18.
Ács Rezső polgármester,
Artim Andrásné ügyvezető igazgató

A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(102. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
dr. Haag Éva FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

Artim Andrásné ügyvezető igazgató: Az írásbeli előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Dr. Haag Éva alpolgármester, FB elnök: A Felügyelő Bizottság a mérlegbeszámolót
megtárgyalta és a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese: A Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 2014. évi mérlegbeszámolót.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Rendkívüli bevételként 246 millió Ft szerepel. Ha ez a rendkívüli
bevétel nem lenne, akkor hogyan állna a végösszeg? Ez a hitel lekönyvelése az idei és a jövő
évre?
Rácz Zoltán képviselő: Év elején kérdezett vezérigazgató asszonytól nagyon egyszerű
kérdéseket. Az egyik az volt, hogy a fürdőnek mennyi az árbevétele, illetve mennyi a
strandnak az árbevétele, illetve, hogy látja ennek a jövőbeli sorsát. Igazgató asszony olyan
magatartást tanúsított a munkáját végző képviselővel szemben, ami megengedhetetlen,
megpróbálta őt megvezetni. Ezt a magatartást felül tudja írni? Megpróbál együttműködni a
munkáját végző képviselőkkel még, ha azok ellenzékiek is?
Ács Rezső polgármester: Régóta ismeri Artim Andrásné igazgató asszonyt és biztos benne,
hogy nem tanúsított tiszteletlen magatartást. Biztos benne, hogy a feltett kérdésekre a legjobb
tudása szerint próbált meg válaszolni, akkor, ha ezek értelmezhető és értelmes kérdések
voltak.
Artim Andrásné ügyvezető igazgató: A rendkívüli bevétel a hitelfelvétellel, illetve a
kötvénnyel kapcsolatos kötelezettségből adódik, ami évek során elhatárolásra kerül, mert ezt a
számviteli politika szerint 5 éven keresztül fogják elszámolni. A Szekszárdi Vízmű Kft.
tevékenységi köre és ezáltal az árbevétel nagyon lekorlátozódott. Nem víziközmű szolgáltató
már, csak a fedett uszoda, a jégpálya, a strandfürdő tartozik a tevékenységi körébe, és a
tavalyi évben még volt fél évig labortevékenység, de ebben az évben már az sem lesz. Az
ingatlanoknak a bérbeadásával foglalkozik még a cég. Képviselő urat személyes találkozás
keretében tájékoztatta, hogy a fedett uszoda nem rentábilis és ebben kérte is a segítségét, mint
képviselő, hogy milyen megoldást lehet erre találni. Egy városban nem zárható be egy fedett
uszoda, mert a gyerekek úszásoktatását, sportegyesületnek a napi tevékenységét szolgálja ki.
Ez egy városban se nyereséges. A fedett uszodának az árbevétele éves szinten 20 millió Ft.
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Naponta 18- 67 fő a fizető vendégek száma, ez nem tud fenntartani egy ilyen létesítményt.
Ingyenesen használja az úszóiskola, a Vízmű SE jelen pillanatban az uszodát. Éves szinten
közel 80.000 olyan vendéget jelent, aki nem fizető. A nyári strandfürdő 2,5 hónapig üzemel,
jelentős vendégszámmal bír. A tavalyi rossz idő ellenére is a bevétele 75 millió Ft volt. A
Szekszárdi Vízmű Kft. egymaga ilyen formában nem tudja fenntartani a fedett uszodát, hogy
saját maga finanszírozza. A fedett uszodának a közvetlen önköltsége 99 millió Ft és 20 millió
Ft a bevétele, 79 millió Ft hiányzik az uszoda fenntartásából.
dr. Mezei László képviselő: Folyamatosan számítanak az együttműködésére és az objektív
tájékoztatására. Folytatni fogják azokat a látogatásokat és együtt gondolkodási elképzeléseket,
melynek a célja, az, hogy megértsék és tudják kezelni azoknak a cégeknek a működését,
mellyel kapcsolatban a rendelkezésükre álló anyagok hiányosak. Köszönettel veszik a
jövőben igazgató asszony aktív együttműködését.
Rácz Zoltán képviselő: A hosszú lejáratú kötelezettség 748 millió Ft, a rövid lejáratú 628
millió Ft. Ezeket a költségeket a jelenleg működő, illetve az árbevétel termelő tevékenységük
nem fedezi. Mi lesz a hosszú lejáratú és rövid lejáratú hitelekkel? Egy mondat erejéig
reflektálna polgármester úrnak néhány mondatára. Írásba foglalta kérdéseit és igazgató
asszonytól írásban kapott választ, ezt nehéz lenne letagadni és a fölháborodásának ez adott
okot.
Zaják Rita képviselő: A strandfürdő esetében mennyi a ráfordítás összesen? Továbbá
szintén a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségekről szeretne bővebb tájékoztatást kapni.
Artim Andrásné ügyvezető igazgató: A strandfürdőnek a költsége 57.249.000 Ft, pozitívan
zárt. 2014. december végén tulajdonosi döntés alapján a cég rövid lejáratú hitelt vett fel, mely
rövid lejáratú folyószámlahitel. Ez az idei év áprilisában kifizetésre került, a 2015. évi
beszámolóban már nem fog szerepelni. Jelenleg rövid lejáratú hitele nincs a Szekszárdi
Vízmű Kft-nek. A rövid lejáratú hitelek között szerepel még a számviteli törvény előírása
szerint a hosszú lejáratú kötelezettség várható következő évi törlesztő részlete. A hosszú
lejáratú kötelezettség szerepel még a Vízmű Kft. könyveiben. 2007. évben döntött úgy a
tulajdonos, hogy „Csatorna 2023” néven kötvényt bocsájt ki a Szekszárdi Vízmű a városban
történő közmű hálózat fejlesztésekre. Ez az elmúlt év során nagyrészt felhasználásra is került
és ezt a kötvényt törlesztik. Ez egy CHF kibocsátású, a kibocsátási árfolyama 157 Ft volt.
Jelenleg a könyvekben 264 Ft-tal szerepel. Törlesztettek már 55%-ot devizában, a gazdasági
válság, illetve az árfolyamok változása miatt ez még viszonylag magas értéken van. Több
bankkal tárgyaltak a forintosításról. A kibocsátó bank ad majd ajánlatot a forintosításra, a
tulajdonosnak kell majd dönteni ezzel kapcsolatban. Folyamatosan törleszti ezt a cég, jelenleg
az ingatlanok, illetve egyéb eszközök bérbeadásából tudja ezt az összeget fedezni.
Zaják Rita képviselő: A pécsi ingatlan értékesítése hogyan áll? Van rá érdeklődő?
Artim Andrásné ügyvezető igazagtó: Van egy pécsi ingatlan, melyen van egy autómosó
berendezés, ami nyereséggel működik. Maga az ingatlan az elhelyezkedése folytán a mellette
levő 3 ingatlannal együtt fejlesztésre kijelölt terület Pécs település rendezése kapcsán.
Elképzelhető, hogy esetleg annak kapcsán kerül eladásra. Az ingatlanra van érdeklődő, de az
autómosó berendezéssel együtt szeretnék értékesíteni a telket.
További kérdés nem hangzott el a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Rácz Zoltán képviselő: Elment a strandra, és most mielőtt a közgyűlésre jött beszélgetést
folytatott Csillag Balázs igazgató úrral. A Vízmű Kft. tevékenységi köre csökkent. A
vagyonkezelési tevékenység a Vagyonkezelő Kft. tevékenységi körébe lenne illeszthető.
Továbbá megfontolandónak tartaná, hogy át kellene adni a strandot a Sportközpont Nkft-nek
és akkor sokkal tisztább képet kapna a város arról, hogy melyik pénz hova megy, mekkora
összeget költenek a sportra, szabadidőre, illetve a városi közművekre. Tisztítani kellene a
profilt.
Artim Andrásné ügyvezető igazgató: Ez már felmerült korábban is. A mérleg főösszeg 2,5
milliárd Ft. Az ingatlan átadásokat áfa fizetési kötelezettség terheli. Összeolvadásnál
ugyanúgy van áfa fizetési kötelezettség. Ezt a tulajdonosnak végig kell gondolni.
Ács Rezső polgármester: A jövőben célszerű lenne majd tisztítani a portfóliót, de ez több
céget is érint.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 92/2015.(V.18.) határozata
a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2014. évi
mérlegbeszámolójának elfogadásáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2014. évi
éves beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, üzleti
jelentését) 2.512.210 eFt mérleg-főösszeggel, és 20.181 eFt
mérleg szerinti eredménnyel (nyereség) elfogadja.
II.
A Közgyűlés a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2014.
évi éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést
jóváhagyólag tudomásul veszi.
III.
A Közgyűlés a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2014.
évi éves beszámolójához kapcsolódó Felügyelő Bizottsági
jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
IV.
A Közgyűlés jóváhagyja a 20.181 eFt mérleg szerinti
eredmény (nyereség) eredménytartalékba helyezését.
V.
A Közgyűlés a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2015.
évi üzleti tervét jóváhagyólag tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

2015. május 18.
Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné ügyvezető igazgató
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3.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(103. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Gyurkovics János FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.
Simon Józsefné könyvvizsgáló: Nincs kiegészítése a beszámolóhoz.
Gyurkovics János képviselő, FB elnök: A Felügyelő Bizottság a beszámolót megtárgyalta
és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese: A Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Vagyonkezelő Kft. 2014. évi
mérlegbeszámolóját.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Üde színfolt volt a jelentést végigolvasni, köszöni szépen.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 93/2015.(V.18.) határozata
a
Szekszárdi
Vagyonkezelő
Kft.
2014.
évi
mérlegbeszámolójának elfogadásáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:109. § (2) bekezdése alapján a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. 2014. évi éves beszámolóját (mérlegét,
eredmény-kimutatását, üzleti jelentését) 1.364.095 eFt mérlegfőösszeggel és 2.135 eFt mérleg szerinti eredménnyel (nyereség)
elfogadja.
II.
A Közgyűlés a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2014. évi
éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést
jóváhagyólag tudomásul veszi.
III.
A Közgyűlés a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2014. évi
éves beszámolójához kapcsolódó Felügyelő Bizottsági jelentést
jóváhagyólag tudomásul veszi.
IV.
A Közgyűlés a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2015. évi
üzleti tervét jóváhagyólag tudomásul veszi.
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V.
A Közgyűlés jóváhagyja a 2.135 eFt mérleg szerinti
eredmény eredménytartalékba helyezését.
Határidő:
Felelős:

4.

2015. május 18.
Ács Rezső polgármester,
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

Beszámoló a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2014. évi tevékenységéről
(108. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.
Simon Józsefné könyvvizsgáló: Nincs kiegészítése a beszámolóhoz.
Pap Máté képviselő, FB elnök: A Felügyelő Bizottság a beszámolót megtárgyalta és a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese: A Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2014
évi mérlegbeszámolóját.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Bálint Zoltán igazgató tájékoztatása alapján az a meggyőződése,
hogy olyan Kft-ről van szó, ahol minden kérdésben az ügyvezető tájékozott, a problémákat
ismeri, jövőképe van, a nehezen kezelhető kérdéseket pedig folyamatosan figyelemmel kíséri,
mindent megtesz annak érdekében, hogy hatékonyan megoldja a felmerülő problémákat.
Meggyőző volt a beszámoló.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 94/2015.(V.18.) határozata
a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárdi Ipari Park Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2015. május 18.
Ács Rezső polgármester
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5.

A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(104. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

Bay Attila ügyvezető igazgató: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.
Simon Józsefné könyvvizsgáló: Nincs kiegészítése a beszámolóhoz.
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese, FB elnök:
Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a mérlegbeszámolót.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A szállítók felé mekkora összegű tartozása van a cégnek? Ebből a
szekszárdi beszállítók felé körülbelül mennyi? Van a tavalyi évről, 90 napos határidőn túli
tartozás?
Rácz Zoltán képviselő: Van olyan stratégiája a Diákétkeztetési Kft-nek, ami arra irányulna,
hogy egy 20-30 km-es körzeten belül próbálja beszerezni az összes alapanyagot az
étkezéshez?
Bay Attila ügyvezető igazgató: 148 millió Ft a december 31-én fennálló szállítói tartozás,
ami igen jelentős összeg. Az összeg nagy része idei évi tartozás és 58 millió Ft tartozás az idei
évben járt le. A szekszárdiakkal szembeni tartozást nem tudja pontosan megmondani, de
döntő részben nem szekszárdiaktól szerzik be az alapanyagokat. Szűk környezeten belül
szerezik be az alapanyagot, kistermelők nem tudnak ilyen mennyiségű alapanyagot szállítani.
Zaják Rita képviselő: A mennyiségből adódóan nem is lesz arra lehetőség mostanában, hogy
20 km-en belülről szerezze be a cég az alapanyagok döntő többségét?
Bay Attila ügyvezető igazgató: Nagy valószínűséggel nem fogják tudni megoldani, ez így
van. A közbeszerzési pályázatokon a helyi szállítók 15-20%-kal magasabb árat adtak.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Egyértelműen látszik, hogy hol van a fejlődés lehetősége, a
fejlődésnek milyen irányt kellene szabni a jövőben. Létre kellene hozni itt Szekszárdon és a
környékén azt a bázist, amely megtermeli ennek a cégnek az alapanyagokat.
dr. Mezei László képviselő: Bizottsági ülésen igazgató úr említette, hogy a fejlesztésekben
a Szent László Középiskola étkezési kapacitásainak a megszerzése lehet egy cél. A pozitív
mérlegeredmény a támogatás jelentős növekedésének a következménye, nem a hatékonyabb
munkának az eredménye.
Zaják Rita képviselő: A tartozások kifizetése milyen ütemezésben történik?
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Bay Attila ügyvezető igazgató: A Szent László Középiskola étkeztetésének megszerzése
jelentősen javítaná kapacitás kihasználtságát a Gyermeklánc óvodai konyhának, amely most
körülbelül, 50%-os kapacitással működik. Egy közétkeztetési cégnek nem feltétlenül a
nyereség a célja, hanem a minél jobb ellátás. Korábban 75% mértékű rezsi költségtérítést
kapott a cég, a tényleges rezsi nyersanyagnormára vetítve 90%-100% közötti. Az elmúlt 4
évben 25% volt a bérnövekedés. A fizetés a szállítók felé folyamatosan történik.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 95/2015.(V.18.) határozata
a
Szekszárdi
Diákétkeztetési
Kft.
2014.
évi
mérlegbeszámolójának elfogadásáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2014. évi éves
beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, üzleti jelentését)
579.949 eFt mérleg-főösszeggel, és 15.556 eFt mérleg szerinti
eredménnyel (nyereség) elfogadja.
II.
A Közgyűlés a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2014. évi
éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést
jóváhagyólag tudomásul veszi.
III.
A Közgyűlés a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2014. évi
éves beszámolójához kapcsolódó Felügyelő Bizottsági jelentést
jóváhagyólag tudomásul veszi.
IV.
A Közgyűlés a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2015. évi
üzleti tervét jóváhagyólag tudomásul veszi.
V.
A Közgyűlés jóváhagyja a 15.556 eFt mérleg szerinti
eredmény eredménytartalékba helyezését.
Határidő:
Felelős:

6.

2015. május 18.
Ács Rezső polgármester,
Bay Attila ügyvezető igazgató

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(105. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kerekes László ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
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Kerekes László ügyvezető igazgató: A beszámolót nem kívánja kiegészíteni.
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese, FB elnök:
Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a mérlegbeszámolót.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: A bizottsági ülésen elemeztek egy olyan szerencsétlen helyzetet,
hogy egy 20 millió Ft-os ügyintézői probléma adódott. Kéri az ügyvezetőtől, hogy értelmezze
ezt a helyzetet.
Kerekes László ügyvezető igazgató: A cég a városközpont rehabilitációban
projektmenedzsmenti tevékenységet folytatott. Ezzel párhuzamosan egy 25 millió Ft-os
programalapot kezeltek, ami azt a célt szolgálta, hogy a megvalósuló projekteket a város
lakossága számára népszerűsítsék, az elfogadottságát növeljék. A 25 millió Ft-os
programalapot előre meghatározott témakörök alapján írták ki. 75 civil szervezet kapott
támogatást ebből a programalapból. Nyilvántartási hiba történt, ami abból adódott, hogy a
programalap egy támogatási részből és egy önerő részből áll. Az ügyintéző, aki ezt vezette, az
a 25 millió Ft-nak a támogatási részt értelmezte. Mentségére szóljon, az, hogy ő folyamatosan
tartotta a kapcsolatot a közreműködő szervezettel, folyamatosan küldte nekik az adatokat és ő
azt várta, hogy ha valami mégsem a kiírásnak megfelelően történik, akkor őt erre fogják
figyelmeztetni. Ez a programalap folyamatosan elég sok gondot okozott a cégnek, nem illett a
cég profiljába, 75 támogatási szerződést kötöttek civil szervezettekkel, mely a szokottnál
nagyobb adminisztrációs terhet jelentett a számukra. Mivel minden szerződésen az ő aláírása
szerepel, vállalja a felelősséget. A hiba nem 22 millió Ft volt, hanem 3,2 millió Ft, mert ennyi
volt az a többlet, amit pályáztattak a civil szervezetek számára. Ez egyébként nyilvános
pályázat volt, újságban meghirdették, tehát nem bűncselekmény történt, nem tette el senki a
pénzt. Több pénzt osztottak ki a civil szervezeteknek 3,2 millió Ft-tal a cég költségvetéséből.
dr. Mezei László képviselő: Ezek a nagyon erős kifejezések nem fogalmazódtak meg benne,
csupán értelmezni akarta, hogy egy közösség, amely folyamatosan foglalkozik egy
elbírálással, ahol több ember folyamatosan figyeli a rendszereket, ott technikailag hogyan
fordulhat az elő, hogy nagyon nagy számban hosszú időn keresztül valamit ennyire elnéznek.
Rácz Zoltán képviselő: A közreműködő szervezet Pesten van, ugye nem csak most, hanem
úgy általában, vagy Kaposváron, tehát nem Szekszárdon. Polgármester úr azt ígérte még a
választások előtt is, meg közben is a vállalkozóknak a fórumán, hogy a szekszárdi cégeket
hozza helyzetbe. Most ezzel szemben ezek a közreműködő szervezetek a szekszárdi
vállalkozókat összeszerelő üzemmé degradálják le. Ezen változtatni kellene.
Ács Rezső polgármester: A közreműködő szervezet, az a szervezet, aki a pályázatokat
befogadja, hiánypótlásra szólít fel és továbbítja előkészítést követően a hatóság felé. A
közreműködő szervezet kifejezés erre vonatkozik. A szekszárdi vállalkozásoknak a
közreműködő szervezethez semmi köze nincsen. Valóban komolyan gondolta, hogy
szekszárdi vállalkozásokat helyzetbe hozzák, hiszen szekszárdi vállalkozás építi az UFC
öltözőt, a Wosinsky óvodát és szekszárdi vállalkozás fogja építeni a Kandó Kálmán utcai
orvosi rendelőt is.
dr. Mezei László képviselő: Az, hogy polgármester úr rendszabályozza a kollégáját, olyan
mértéktelen etikai, erkölcsi hiányt jelent, ami végtelenül sérti. Legyen ez a közgyűlés egy
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olyan közösség, ahol ilyen típusú megjegyzéseket ne alkalmazzanak. Különösen kínos a
polgármester úrnak is, olyan képviselőt szabályozni, aki jó szándékkal akart hozzászólni a
dologhoz.
Rácz Zoltán képviselő: A közreműködő szervezet alatt a menedzsmentet értette.
Ács Rezső polgármester: Immár hosszú hónapok óta képviselőként itt ülnek, a közgyűlés
menetét próbálja sínen tartani, Rácz képviselő úr felvetésére reflektált. Amikor két
közgyűléssel ezelőtt egy képviselő a csalással kapcsolatos ügyeket említette ebben a
teremben, az volt a közgyűlésnek a mélypontja. Kérdésként többször neki szegezték, hogy
együtt szeretne-e működni minden képviselővel. Igen, együtt szeretne minden képviselővel
működni úgy, hogy ez a város ügyeit előre viszi. Ezzel kapcsolatban bárkivel hajlandó,
bármilyen ügyben leülni, meghallgatni a véleményét és a javaslatát. A „Szekszárd 2020”
elnevezésű fórumsorozat többek között erről szólt.
Dr. Haag Éva alpolgármester elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő.
dr. Mezei László képviselő: A csalást említette Rácz képviselő úr. Szeretné felhívni a
közgyűlés figyelmét, hogy a Pécsi Ítélőtábla csalás bűntette miatt terhelő döntést hozott a
választások alkalmával kapcsolatban. Rácz képviselő úr, amikor csalást emlegetett, egy olyan
eseményt tett le az asztalra, amiről jogerős bírósági ítélet van.
Ács Rezső polgármester: Pénzügyi csalásra utalt Rácz képviselő úr.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitát lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 3 nem szavazat mellett elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 96/2015.(V.18.) határozata
a
Szekszárdi
Városfejlesztési
Kft.
2014.
évi
mérlegbeszámolójának elfogadásáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2014. évi
egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, üzleti jelentését) 23.369 eFt mérleg-főösszeggel és 779 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) elfogadja.
II.
A Közgyűlés a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2014. évi
éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést
jóváhagyólag tudomásul veszi.
III.
A Közgyűlés a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2014. évi
éves beszámolójához kapcsolódó Felügyelő Bizottsági jelentést
jóváhagyólag tudomásul veszi.
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IV.
A Közgyűlés jóváhagyja a -779 eFt mérleg szerinti
eredmény eredménytartalékba helyezését.
Határidő:
Felelős:

7.

2015. május 18.
Ács Rezső polgármester,
Kerekes László ügyvezető igazgató

A Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
(106. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

Berlinger Attila ügyvezető igazgató: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.
Máté István képviselő: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese: A Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a mérlegbeszámolót.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Ennek a cégnek akkor lenne igazán jelentősége, vagy lehetősége
bármiféle szerepe, hogy ha ehhez odakerülne sok minden. Itt is kellene egy profiltisztítást
végrehajtani.
dr. Mezei László képviselő: Az ügyvezető úr rendkívüli tájékozottságának és
elhivatottságának az egyik racionális következménye, hogy olyan javaslatokat tett le, ami
nagyon életszerű és meggyőződése, hogy a működést segítené. Az ügyvezető javasolt a
tevékenységben egy koncentrálást, a tevékenységeknek a teljes összevonását, ami már
évekkel ezelőtt is szükséges lett volna.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 97/2015.(V.18.) határozata
a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. 2014. évi
mérlegbeszámolójának elfogadásáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:109. § (2) bekezdése alapján a Szekszárdi Turisztikai
Non-profit Kft. 2014. évi éves beszámolóját (mérlegét,
eredmény-kimutatását, üzleti jelentését) 36.046 eFt mérleg14

főösszeggel és 6.098 eFt mérleg szerinti eredménnyel (nyereség)
elfogadja.
II.
A Közgyűlés a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.
2014. évi éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói
jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
III.
A Közgyűlés a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.
2014. évi éves beszámolójához kapcsolódó Felügyelő Bizottsági
jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
IV.
A Közgyűlés jóváhagyja a 6.098 eFt mérleg szerinti
eredmény eredménytartalékba helyezését.
Határidő:
Felelős:

8.

2015. május 18.
Ács Rezső polgármester,
Berlinger Attila ügyvezető igazgató

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
mérlegbeszámolója
(107. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Gárdi Gábor FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

Nonprofit

Kft.

2014.

évi

Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese: A Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a mérlegbeszámolót.
Kerekes László képviselő: Egy Humán Bizottsági ülésen felmerült, hogy csökkenteni kellene
2015. évtől a térítésmentes szolgáltatások körét. Ebben történt előrelépés? Ha az
önkormányzat a 42 millió Ft támogatást nem tudja biztosítani, akkor hogyan tudna a cég
működni?
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Az a 42 millió Ft, amit éves szinten a Sportközpont
Nonprofit Kft. működéséhez ad a város, azt egy feladat ellátási szerződés alapján kapja.
Ebben a megállapodásban részletezve van, hogy milyen célokra fordíthatják ezt az összeget.
Értelemszerűen az alaptevékenységhez kapcsolódóan a létesítmények fenntartása az, amire
ezt az összeget fordítják. Éves szinten több mint 100 millió Ft-ból gazdálkodnak, ebben benne
van az egyesületi tevékenységhez kapcsolódó társasági adóbevétel is. Az önkormányzati
támogatás a költségvetésüknek kevesebb, mint felét teszi ki. A térítésmentes használat, illetve
a sport támogatására vonatkozóan történtek már lépések. Elkészítették az önköltségszámítási
szabályzatukat, amelyben meghatározták, hogy ha csak a rezsi díjakat nézik, akkor mennyibe
kerül egy óra az adott tornateremben, az adott sportpályán. Igyekezenek az irányba terelni a
dolgot, hogy legalább ezt az önköltségi árat kifizessék az egyesületek, civil szervezetek,
társaságok. A sportágak között van a fizetőképességet tekintve különbség. Vannak olyan
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sportágak, amelyeknél az anyagi lehetőségek nem teszik lehetővé, hogy teljes egészében
finanszírozzák a teremhasználatot, illetve a létesítmény használatot.
Zaják Rita képviselő: A KLIK a terembérletet, a testnevelés órák utáni tartozását megfizette
már?
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: A bizottsági ülésen ez is szóba került. Kettő oktatási
intézmény, az I. Béla Gimnázium és a vendéglátóipari középiskola is használja a
sportcsarnokot a mindennapos testnevelés céljára. Pozitív előrelépés, hogy most már elindult
a fizetés, a szeptemberi és októberi bérleti díjakat már fizette a KLIK. Ígéretet kaptak arra,
hogy most ez a folyamat felgyorsul. A napi működés és a likviditás szempontjából ez egy
pozitív előrelépés.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 98/2015.(V.18.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.
évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit
Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját 54.074 eFt
mérleg-főösszeggel, és 4.542 eFt mérleg szerinti eredménnyel
(nyereség) elfogadja.
II.
A Közgyűlés a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. 2014. évi éves beszámolójához kapcsolódó
könyvvizsgálói jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
III.
A Közgyűlés a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. 2014. évi éves beszámolójához kapcsolódó
Felügyelő Bizottsági jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
IV.
A Közgyűlés jóváhagyja a 4.542 eFt mérleg szerinti
eredmény eredménytartalékba
helyezését.
Határidő:
Felelős:

2015. május 18.
Ács Rezső polgármester,
Csillag Balázs ügyvezető igazgató

Dr. Haag Éva alpolgármester visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő.
9.

Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről
(109. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató
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Tóth Ferenc ügyvezető igazgató: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese: A Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság, valamint a Felügyelő Bizottság is támogatja a mérlegbeszámoló
elfogadását.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Az ügyvezető igazgató beszámolása és tájékoztatása alapján egy
rendkívül jól érzékelhető fejlődés tapasztalható a Kft-nél. Kitűnően nyúlnak hozzá az
egyszerűbb lehetőségekhez. Az anyagiakkal nagyon jól gazdálkodnak. Különösen tetszenek
számára a visszafogott fejlesztések. Jó kezekben van a Kft., támogatják az ügyvezető
elképzeléseit.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 99/2015.(V.18.) határozata
a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:
10.

2015. május 18.
Ács Rezső polgármester

Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2014. évi tevékenységéről
(110. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Huszár Tibor ügyvezető igazgató

Huszár Tibor ügyvezető igazgató: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese: A Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: 30 millió Ft körüli a Kft. vesztesége. Hogyan tervezi a következő évet
a cég?
Huszár Tibor ügyvezető igazgató: A Caminus Kft. 2014. évi vesztesége a díjcsökkenésből
adódott. A Caminus Kft-nek a többségi tulajdonát 2011-ben szerezte meg Szekszárd Megyei
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Jogú Városának Önkormányzata. Azóta velük szemben fokozott követelményeket állítottak,
mind a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, mind a testület. 2013. évig folyamatosan nyereséges
volt a Kft. 2013-ban 21 millió Ft-os nyereséggel zártak, aminek 65 %-a került a városhoz
osztalékként. 2013. évben a rezsi csökkentési kormányzati programba bekerült a kéményseprő
ipari szolgáltatás és ez azt jelentette, hogy 2013. június közepére lecsökkentették a díjakat. A
Caminus Kft. mikor látta, hogy egy ilyen folyamat alakult ki, akkor intenzív tevékenységgel
elvégezte a munkák jelentős részét. 2013. év végén egy újabb kormányzati intézkedés
hatására a 2012. évi díj 90%-nál nem lehetett magasabb a 2014. évre szóló díj. Ez további
árbevétel csökkenést eredményezett. A Caminus Kft. árbevétele 48%-kal csökkent. Ebből
adódott a 2014. évi veszteség. Belső intézkedésekkel igyekeztek ezt kompenzálni. Jelenleg 56 megyében folyik cégek ellen végelszámolás, felszámolási eljárás is és csődeljárás,
vegyesen. A Caminus Kft-nek jelenleg tartozása nincsen, csak követelése van. A
veszteségnek a döntő része, 22 millió Ft értékvesztésként került elszámolásra. A tényleges
veszteség csak 12 millió Ft. A Caminus Kft. eredménytartaléka ezt a veszteséget még fedezi.
2015. évre vonatkozóan díjnövekedés nem volt, árbevétel növekedés nem várható, nem
realizálható. Csökkenés várható amiatt, hogy a lakossági szférában elterjedt a médiákon
keresztül, hogy a szolgáltatás ingyenes lesz. A 2015. évre vonatkozóan készült üzleti tervben
a maximális veszteséget 2 millió Ft körül prognosztizálták.
dr. Mezei László képviselő: Az ügyvezető beszámolója meggyőzte arról, hogy
kényszerpályára került a Kft. vezetése. Azonnal reagált ezekre a jelenségekre és mindent
megtett annak érdekében, hogy minimalizálja a veszteséget, illetve olyan pozíciókat alakítson
ki, amely csökkenti a cég veszteségét. Nagyon meggyőző volt az ügyvezetésnek a reakciója.
Ezeket a rendkívül erős törvényi szabályozásokat nem lehet felülírni. Amit lehetett, azt az
ügyvezető megtette. Számukra, az ügyvezetés minden tekintetben teljesítette azt, ami
elvárható volt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 100/2015.(V.18.) határozata
a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:
11.

2015. május 18.
Ács Rezső polgármester

Javaslat önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok könyvvizsgálói
feladatainak ellátására
(111. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést.
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Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese: A Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság javasolja a megbízások meghosszabbítását 2016. május 31. napjáig.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 101/2015.(V.18.) határozata
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok
könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény alapján a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.
könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2015. június 1. napjától
2016. május 31. napjáig az "AM-RI” Könyvelő,
könyvszakértő és tanácsadó Kft-t (7100 Szekszárd, Csalogány
u.21.fsz.1., Adószáma: 10632404-2-17, Cégj.szám: 17-09001309,
Könyvvizsg.kamarai
nyt.szám:
001167)
könyvvizsgálatért személy: Ribling Júlia (an: Mátyás Julianna,
sz: Szekszárd, 1957.10.13., lakcím: 7100, Szekszárd, Csalogány
u. 21. fsz. 2., kamarai ig, száma: MKVK 005290 ) bízza meg.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény alapján a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2015. június 1. napjától
2016. május 31. napjáig az "AM-RI” Könyvelő,
könyvszakértő és tanácsadó Kft-t (7100 Szekszárd, Csalogány
u.21.fsz.1., Adószáma: 10632404-2-17, Cégj.szám: 17-09001309,
Könyvvizsg.kamarai
nyt.szám:
001167)
könyvvizsgálatért személy: Ribling Júlia (an: Mátyás Julianna,
sz: Szekszárd, 1957.10.13., lakcím: 7100, Szekszárd, Csalogány
u. 21. fsz. 2., kamarai ig, száma: MKVK 005290 ) bízza meg.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény alapján a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.
könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2015. június 1. napjától
2016. május 31. napjáig az "AM-RI” Könyvelő,
könyvszakértő és tanácsadó Kft-t (7100 Szekszárd, Csalogány
u.21.fsz.1., Adószáma: 10632404-2-17, Cégj.szám: 17-09001309,
Könyvvizsg.kamarai
nyt.szám:
001167)
könyvvizsgálatért személy: Ribling Júlia (an: Mátyás Julianna,
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sz: Szekszárd, 1957.10.13., lakcím: 7100, Szekszárd, Csalogány
u. 21. fsz. 2., kamarai ig, száma: MKVK 005290 ) bízza meg.
4.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény alapján a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2015.
június 1. napjától 2016. május 31. napjáig az "AM-RI”
Könyvelő, könyvszakértő és tanácsadó Kft-t (7100 Szekszárd,
Csalogány u.21.fsz.1., Adószáma: 10632404-2-17, Cégj.szám:
17-09-001309,
Könyvvizsg.kamarai
nyt.szám:
001167)
könyvvizsgálatért személy: Ribling Júlia (an: Mátyás Julianna,
sz: Szekszárd, 1957.10.13., lakcím: 7100, Szekszárd, Csalogány
u. 21. fsz. 2., kamarai ig, száma: MKVK 005290 ) bízza meg.
5.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény alapján a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2015. június 1. napjától
2016.május 31. napjáig a Simon Könyvvizsgáló, Könyvelő és
Adótanácsadó Kft-t (könyvvizsgáló: Simon Józsefné, 7146
Várdomb, Táncsics u. 6., telephelye: 7100, Szekszárd, Arany J.
u. 6. III/4.) bízza meg.
6.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény alapján a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2015. június 1. napjától
2016. május 31. napjáig a Simon Könyvvizsgáló, Könyvelő és
Adótanácsadó Kft-t (könyvvizsgáló: Simon Józsefné, 7146
Várdomb, Táncsics u. 6., telephelye: 7100, Szekszárd, Arany J.
u. 6. III/4.) bízza meg.
7.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése alapján – mint az ALISCA TERRA Regionális
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa –
javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a könyvvizsgálói
feladatainak ellátásával 2015. június 1. napjától 2016. május 31.
napjáig a Simon Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó
Kft-t (könyvvizsgáló: Simon Józsefné, 7146 Várdomb, Táncsics
u. 6., telephelye: 7100, Szekszárd, Arany J. u. 6. III/4.) bízza
meg.
8.
A Közgyűlés felhatalmazza az ügyvezetőket a megbízási
szerződések módosításának aláírására, egyúttal felkéri az
ügyvezetőket
a
változás
cégnyilvántartásban
történő
átvezetésére.
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Határidő:
Felelős:

2015. május 31.
Ács Rezső polgármester
ügyvezető igazgatók

Ács Rezső polgármester: Kéri, hogy a közgyűlés vegye fel napirendjére a 112. sz.
előterjesztést, mely kiküldésre került a képviselők részére.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
12.

Önerő biztosítása a DDOP-3.1.3/G-14-2014 -0010 azonosítószámú „A komplex
egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázathoz
(112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese: A Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Mi a szabály arra vonatkozóan, hogy egyszer kell legalább 3 ajánlatot
bekérni, máskor nem kell? Például a Polgármesteri Hivatal felújításakor egy pályázó volt,
most pedig ebben az előterjesztésben az szerepel, hogy azért kellett újra kiírni a pályázatot,
mert csak kettő volt és kell a három.
Ács Rezső polgármester: Felajánlja a Pályázati és Közbeszerzési Osztály vezetőjének
segítségét.
Zaják Rita képviselő: Nem érti, hogy lehet 38.000 Ft-ot nem elengedni ebben az esetben egy
vállalkozónak.
Ács Rezső polgármester: Az eljárás eredményes lezárásához a szükséges fedezetnek
rendelkezésre kell állnia, ezért az ajánlat és a rendelkezésre álló forrás közötti különbözetet a
Közgyűlésnek önerőként kell biztosítania a költségvetésből.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 102/2015.(V.18.) határozata
a DDOP-3.1.3/G-14-2014 azonosítószámú „Egészségügyi
alapellátás
komplex
fejlesztése
Szekszárdon”című
pályázathoz önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
DDOP-3.1.3/G-14-2014
azonosítószámú
„Egészségügyi
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alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon” című pályázat
megvalósítását támogatja és a 2015. évi költségvetésében a
megvalósításhoz szükséges 38.100 Ft önerőt biztosítja a
Felhalmozási Tartalék Keret terhére.
Határidő:
Felelős:

2015. május 18.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 17 óra 25 perckor
berekeszti.

K m f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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