SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/12-7/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának
2020. szeptember 23. napján (szerdán) 14 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Polgármesteri tárgyalójában megtartott rendes, nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Máté Péter elnök;
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér elnökhelyettes;
Móra Viktória képviselő, bizottsági tag;
Szegedi Attila külső bizottsági tag;
Kajos Endre Károly külső bizottsági tag;

Távolmaradását jelezte:

Csillagné Szánthó Polixéna képviselő, bizottsági tag;
Tóth Róbert külső bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: Gyurkovics János alpolgármester;
Tamási Anna igazgatóságvezető;
Rieger Beáta osztályvezető;
dr. Bodor Adrienn osztályvezető;
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági
jegyzőkönyvvezető

referens,

Máté Péter elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 14 óra 10 perckor megnyitja.
Máté Péter elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy az 5. és a 7. napirendi pontot
cserélje fel a Bizottság, mert előbb kell tárgyalni az adósságot keletkeztető ügyleteket, mint a
költségvetést.
Az elnök szavazásra teszi fel az ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet állapította
meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
1

Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására
– Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(214. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. függelék módosításáról
(tervezet) – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(190. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
3. napirendi pont:
Döntés a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről – Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(207. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására (tervezet) – Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(201. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
5. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(205. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……../2020. (……….)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül
helyezéséről (tervezet) – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(191. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
2
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7. napirendi pont:
Javaslat a 2020. évi költségvetés módosítására – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(209. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
Javaslat Gurovica Meliorációs Nonprofit Kft. felé fennálló önkormányzati követelések
rendezéséről – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(199. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
9. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Non-Profit Kft. pénzügyi rendezésére – Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(206. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására
– Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(214. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Máté Péter elnök: Felkéri dr. Bodor Adriennt, hogy ismertesse az előterjesztést.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság már tárgyalta, úgy döntött, hogy a 2020. évi költségvetésben nem
lát erre keretet, továbbá egyeztetést javasolt, hogy a jövő évben a költségeket meg tudják
osztani.
Máté Péter elnök: Kérdezi, hogy tulajdonképpen a takarítócég többletköltségeit kellene az
önkormányzatnak kifizetnie.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Elmondja, hogy némelyik intézményben saját takarítók
végzik a takarítást, máshol közvetítőcég. A lényeg, hogy mennyivel több munkát jelent az
ebédlők takarítása. A vagyonkezelési szerződés szerint a helyiséghasználat jogának
gyakorlásáért cserébe a takarítás költségeit a Tankerület állja. Ezt a konstrukciót kívánja
megváltoztatni a Tankerület. A változtatást azért szeretnék, mert gyakorlatilag nem használják
a helyiséget.
Kajos Endre külső bizottsági tag: Milyen összeget takar a szerződésmódosítás?
3
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Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy nem tud pontos összeget, de a
szeptemberben megkötött takarítási szerződésben 1.000.000.- Ft jár a takarítócégnek.
Elmondja, hogy nem lát keretet erre a költségvetésben, véleménye szerint az iskolák
használják a helyiségeket.
Kajos Endre külső bizottsági tag: Kérdezi, hogy elképzelhető-e, hogy valamelyik takarítócégnél
tartozást halmozott fel a Tankerület.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Erről nincs tudomása.
Máté Péter elnök: Javasolja, hogy a Bizottság a határozati javaslat B) változatát támogassa.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottságának
51/2020. (IX.23.) határozata
a Szekszárdi Tankerülettel kötött vagyonkezelési szerződés
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottsága a Közgyűlésnek a „Javaslat a Szekszárdi Tankerülettel kötött
vagyonkezelési szerződés módosítására” tárgyú 214. számú közgyűlési
előterjesztés határozati javaslatának B) változatát elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 23.
Máté Péter elnök

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. függelék módosításáról
(tervezet) – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(190. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
dr. Göttlinger István aljegyző távolmaradása miatt dr. Bodor Adrienn ismerteti az
előterjesztést.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér elnökhelyettes: Kérdezi, hogy ez csak egy kiegészítés lesz a
függelékben?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Igen.
Móra Viktória képviselő, bizottsági tag: Elmondja, hogy véleménye szerint az érintett osztály
eléggé leterhelt, és máshogy nem lehet a problémát megoldani.
Szegedi Attila 14:26-kor elhagyja az üléstermet.
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér elnökhelyettes: Véleménye szerint a vírus miatt további
kiesésekkel is lehet számolni. Támogatja a javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottságának
52/2020. (IX.23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet 7. függelék módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 23.
Máté Péter elnök

Szegedi Attila 14:30-kor visszatér az ülésterembe.
3. napirendi pont:
Döntés a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről – Közgyűlési előterjesztés
véleményezése
(207. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens távolmaradása miatt dr. Fuchs Vivien jogi és
bizottsági referens ismerteti az előterjesztést.
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dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Ismerteti az előterjesztést. Hozzáteszi, hogy a
hétfői Gazdasági Bizottsági ülésen azt javasolta, hogy az idei évben 15.000.000.- Ft kerüljön
kifizetésre, majd a következő évben további 25.000.000.- Ft.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a KSC tavaly soron kívül kapott 5.000.000.Ft támogatást, amit a Közgyűlés vissza nem térítendő támogatássá alakított. Ezután a
Közgyűlés erre a támogatási kérelemre azt reagálta, hogy a pandémia után visszatérnek rá.
Gyurkovics János alpolgármester: kérdezi, hogy a sportegyesületek közül csak a KSC kap
támogatást?
Tamási Anna igazgatóságvezető: A költségvetési napirendi pontnál ismerteti, de nem tudja
biztosan.
Kajos Endre külső bizottsági tag: Elmondja, hogy nem támogatja a javaslatot.
Máté Péter elnök: Javasolja, hogy a Bizottság tárgyalásra javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztést. Hozzáteszi, hogy nem tartja jogosnak, hogy csak egy egyesület kapjon ekkora
támogatást.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottságának
53/2020. (IX.23.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottsága a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja a „Kosárlabda Sport
Club Szekszárd támogatási kérelme” tárgyú 207. számú közgyűlési
előterjesztés határozati javaslatát.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 23.
Máté Péter elnök

4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására (tervezet) – Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(201. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
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dr. Göttlinger István aljegyző távolmaradása miatt nem került ismertetésre az előterjesztés.
Máté Péter elnök: Kérdezi ki tud az előterjesztésről valamit.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy tudomása szerint formai változás miatt
szükséges a módosítás.
Máté Péter elnök: Javasolja, hogy a Bizottság fogadja el a módosításra irányuló javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottságának
54/2020. (IX.23.) határozata
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 23.
Máté Péter elnök

5. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(205. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér elnökhelyettes: Kérdezi hogyan alakulnak az adóbevételek,
különösen az iparűzési adó.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy 600.000.000.- Ft kieséssel számolnak.
Hozzáteszi, hogy a folyószámlahitel keretének feltöltése elmarad az idén, mert az
adóbevételek csökkentek, és nem tudják visszatörleszteni. Ezen felül elmondja, hogy szigorú
gazdálkodás kellene erre az évre, hogy az önkormányzati kifizetések ne kerüljenek veszélybe.
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Máté Péter elnök: Kérdezi hány százaléka ez a kiesett adó az önkormányzat összbevételének.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Körülbelül 15 százaléka. Hozzáteszi, hogy hitelfelvételre
lenne lehetősége az önkormányzatnak, de ezt nem tartja szerencsésnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottságának
55/2020. (IX.23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő
három évre várható összegének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a „Javaslat Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre
várható összegének jóváhagyására” tárgyú 205. számú közgyűlési
előterjesztés határozati javaslatát.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 23.
Máté Péter elnök

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……../2020. (……….)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül
helyezéséről (tervezet) – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(191. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
dr. Göttlinger István aljegyző távolléte miatt dr. Bodor Adrienn ismerteti az előterjesztést.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottságának
56/2020. (IX.23.) határozata
az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül
helyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az egyes
önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül
helyezéséről szóló rendelettervezetet.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 23.
Máté Péter elnök

7. napirendi pont:
Javaslat a 2020. évi költségvetés módosítására – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(209. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Máté Péter elnök: Kérdezi, hogy a kiküldött előterjesztésnek ki az előterjesztője.
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Elmondja, hogy a 209. számú előterjesztés a
polgármester úré, az e-mailben pénteken kiküldött táblázat pedig ehhez egy módosító
javaslat, amit Bomba Gábor frakcióvezető terjesztett elő.
Máté Péter elnök: A 2. melléklet az eredeti?
dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens: Az előterjesztés a 209. számú, az előzetesen
kiküldött excel tábla a módosító javaslat.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy tulajdonképpen a polgármester úr
előterjesztése a tavasszal előterjesztett költségvetés a veszélyhelyzet alatt/után meghozott
döntésekkel kiegészítve, azokhoz a költségvetést hozzáigazítva. Ehhez képest a módosító
javaslat már bizottsági kereteket is meghatároz, illetve a tűzifa keretet 7 millió forinttal
megemelte, továbbá 10 millió forintot tartalmaz Covid-tartalékként, emellett a Sportközpont
támogatását megemelte 27 millió forinttal. A KCV Bizottság és a OKSI Bizottság keretét
megemelte, előző esetében 20 millió, utóbbi esetében 30 millió forint a bizottsági keret.
Elmondja, hogy ebből melyik sportszervezet milyen módon részesül támogatásban, azt nem
tudja. Ezen felül elmondja, hogy a Szőlő-szem Civil Szervezetnek 1 millió forint juttatást, a KSCnek 15 millió forint támogatást tartalmaz a módosító javaslat. Hozzáteszi, hogy a
városüzemeltetés keretét 10 millió forinttal megemelni javasolják, a lakossági körzetek
támogatására. Kiegészíti azzal, hogy a Közművelődési Kft. támogatását lecsökkentené a
javaslat 49 millió forinttal, mert a nagy rendezvények elmaradtak. A Felügyelőbizottság
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vizsgálta az intézmény működését, és azt állapította meg, hogy a Közművelődési Kft.-nek
tőkeemelésre van szüksége, ezért azt 40 millióval emelni kívánja.
Máté Péter elnök: Kérdezi miért van szükség tőkeemelésre.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Válaszolja, hogy azért, mert nem mehet a jegyzett tőke alá
a saját tőke összege, ha elfogadják a 2019. évi beszámolót ez a helyzet fog fennállni.
Máté Péter elnök: Kérdezi, hogy hova lett beépítve az 56-os úti gyalogátkelőhelyre szánt
összeg.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Tudomása szerint nem szerepel az idei évi költségvetésben.
Máté Péter elnök: Mondja, hogy közgyűlési döntés van róla.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a javaslatban tevékenységekre van
előirányzott összeg.
Máté Péter elnök: Javasolja, hogy a Bizottság úgy javasolja elfogadásra a költségvetés
módosítására vonatkozó 209. számú előterjesztést, hogy a városüzemeltetési keretből 20
millió forintot különítsenek el a 56-os úti gyalogátkelőhelyre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottságának
57/2020. (IX.23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről szóló 9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottsága
1. a Közgyűlésnek módosításra javasolja a 209. számú közgyűlési
előterjesztés határozati javaslatát azzal, hogy a városüzemeltetésre
szánt keretösszegből 20 millió forintot a Közgyűlés különítsen el az 56os útra tervezett gyalogátkelőhely létrehozása céljából;
2. egyebekben a rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 23.
Máté Péter elnök
10
0923jkv NY

8. napirendi pont:
Javaslat Gurovica Meliorációs Nonprofit Kft. felé fennálló önkormányzati követelések
rendezéséről – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(199. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a kölcsön
visszafizetésére két megoldás lehet, az egyik, hogy a 18 millió forintnak megfelelő útrészt átad.
A másik, hogy ezt az összeget behajtják.
Szegedi Attila külső bizottsági tag: Elmondja, hogy az átalakulás nem zökkenőmentes.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Elmondja, hogy az a Szekszárdi Meliorációs Kft., amiben
Szegedi Attila ügyvezetői pozíciót vállalt.
Kajos Endre külső bizottsági tag: Véleménye szerint itt az önkormányzatot akarják kijátszani.
Máté Péter elnök: Kérdezi, hogy ezen a területen az utakat kizárólag Bodri István használja.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Véleménye szerint nem.
Máté Péter elnök: Akkor gyakorlatilag mindenki használathatja.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Hozzáteszi, hogy véleménye szerint az lehetett a
szerződéskötés idején probléma, hogy egy fordulat kimaradt a szerződésből. Mégpedig az,
hogy a pályázat lezárultával, annak eredményét térítésmentesen átadja az önkormányzatnak
a pályázó. A pályázó ezen felül az ÁFÁ-t is visszaigényelte.
Máté Péter elnök: Az első verzióban az ÁFÁ-t nem fizeti senki. Kérdezi, hogy az út
felépítménynek számít. Hogyan lehet elkülöníteni ezt a 18 millió forintot?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen. Az út, ami könyveinkben földútként vannak
nyilvántartva. Az ő könyveikben betonútként, ami kb. 300 millió forintot ér. Hozzáteszi, hogy
egy esetleges ellenőrzés esetén ebből adódhat probléma.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Jogszerűen lebonyolítható, de költségvetési-gazdálkodási
szempontból aggályos.
Máté Péter elnök: Kérdezi, hogy visszakapta az ÁFÁ-t a Gurovica.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Úgy tudja, hogy igen.
Szegedi Attila külső bizottsági tag: Véleménye szerint, az egész felületet akár le is zárhatja a
Gurovica, ha akarja. Ez így elég aggályos.
Kajos Endre külső bizottsági tag: Ha elkészül a felépítmény egy adott telken, akkor attól nem
kerül a telek, amin felépült a felépítmény az építő tulajdonába. Ezért az út sem került a
Gurovica tulajdonába. A föld, amin létesítette az önkormányzaté, azon ő egy utat létesített,
ezért neki használati díjat kellene fizetnie.
Máté Péter elnök: Javasolja, hogy a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja a Bizottság.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottságának
58/2020. (IX.23.) határozata
a Gurovica Meliorációs Nonprofit Kft. felé fennálló önkormányzati
követelések rendezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottsága a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja a „Javaslat Gurovica
Meliorációs Nonprofit Kft. felé fennálló önkormányzati követelések
rendezéséről” tárgyú 199. számú közgyűlési előterjesztés határozati
javaslatát.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 23.
Máté Péter elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Non-Profit Kft. pénzügyi rendezésére – Közgyűlési
előterjesztés véleményezése
(206. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a GV Bizottság
azt javasolta, hogy a tőkerendezés határideje december 31. legyen. Hozzáteszi, hogy a
Közművelődési Kft. mérlegbeszámolóját kell előbb elfogadni.
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér elnökhelyettes: Javasolja, hogy a javaslatot tárgyalásra
javasolja a Bizottság.
Máté Péter elnök: Elfogadásra teszi fel a határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Pénzügyi Bizottságának
59/2020. (IX.23.) határozata
a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. pénzügyi rendezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi
Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a „Javaslat a
Szekszárdi Közművelődési Non-Profit Kft. pénzügyi rendezésére”
tárgyú 206. számú közgyűlési előterjesztés határozati javaslatát.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 23.
Máté Péter elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök az ülést 15 óra 34 perckor berekeszti.
K.m.f.

Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
jegyzőkönyv-hitelesítő

Máté Péter
elnök

Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Göttlinger István
aljegyző

dr. Fuchs Vivien
jegyzőkönyvvezető
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