SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 59-10/2015
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2015. május 4. (hétfő) napján 7 óra 30 perckor a Vármegyeháza Kis Tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Varga Katalin jegyző,
Farkas Éva osztályvezető,
dr. Bodor Adrienn jogi
jegyzőkönyvezető.
Meghívott:

és

bizottsági

referens,

Dölles Lászlóné gondnokságvezető

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 7 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.
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 gépjárműbeszerzésre a mezőőri
támogatására
(99. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
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szolgáltatás

ellátásának

technikai

2. napirendi pont:
dr. Tusori Magdolna kérelme
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Dölles Lászlóné gondnokságvezető

1. napirendi pont:
Javaslat gépjárműbeszerzésre a mezőőri
támogatására
(99. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

szolgáltatás

ellátásának

technikai

Farkas Éva osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Szabó Balázs bizottsági tag: Mi alapján választották ki, hogy ez az autó legyen?
Farkas Éva osztályvezető: Nagyon szigorú feltételrendszernek kellett megfelelnie a
gépkocsinak a pályázatban. Sok helyről kértek árajánlatokat, mindenhol hasonló az
árkategória.
Máté Péter elnökhelyettes: Ismertette az árajánlatkérés folyamatát.
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 Pénzügyi Bizottságának 139/2015. (V.04.) határozata
a gépjárműbeszerzésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a mezőőri szolgáltatás ellátásának technikai támogatására
vonatkozó gépjárműbeszerzésére vonatkozó pályázat benyújtását és a
szükséges önerő biztosítását.
Határidő:
Felelős:

2015. május 04.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
dr. Tusori Magdolna kérelme
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Dölles Lászlóné gondnokságvezető
Dölles Lászlóné gondnokságvezető: Ismertette az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolta, hogy a bérleti díjat havi 5000 forintban állapítsa meg a
T. Bizottság.
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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 Pénzügyi Bizottságának 140/2015. (V.04.) határozata
dr. Tusori Magdolna kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága hozzájárul, hogy a 2015.
szeptember 01. napjától heti egy alkalommal egy óra időtartamban
(rendelési időn kívül) a Wigand János tér 1. című telephelyen dr.
Tusori Magdolna neurológiai magánrendelést tartson havi bruttó
5.000,- Ft bérleti díj meghatározással.
Határidő:
Felelős:

2015. május 31.
Dölles Lászlóné igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 7 óra 40 perckor berekeszti.

K.m.f.
Kővári László
elnök
Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzőkönyv hitelesítő

Készítette:
dr. Bodor Adrienn
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző
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