SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: III. 41-28/2009.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottságának, valamint Pénzügyi Bizottságának 2009. július 29-én 8 óra 30
perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott együttes
rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság részérıl:
Kıvári László elnök,
Horváth Jánosné bizottsági tag,
Dr. Balás Ákos bizottsági tag,
Csernus Péter bizottsági tag,
Ilosfai Gábor bizottsági tag,
Szabó Zsolt bizottsági tag
Ülés közben érkezett:
Dr. Hadházy Ákos bizottsági tag
Távolmaradt:
Máté Péter bizottsági tag,
Koller Attila bizottsági tag

A Pénzügyi Bizottság részérıl:
Tóthi János elnök,
Schoeck Károly bizottsági tag,
Horváth László bizottsági tag
Ülés közben érkezett:
Kerekes Csaba bizottsági tag
Távolmaradt:
Németh Zoltán bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Rikk Rita testületi referens, jkv. vezetı,
Pál József igazgatóság vezetı

Az ülést levezetı Kıvári László elnök megállapítja, hogy az 5 tagú Pénzügyi Bizottságból 3
fı, a 9 tagú Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságból 6 fı megjelent, a bizottságok
határozatképesek, az ülést megnyitja.
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Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottságok vegyék fel napirendjükre a kiosztásra kerülı
169. sz. közgyőlési elıterjesztést.
További hozzászólás nem volt.
Az ülést levezetı elnök szavazásra teszi fel a napirendet a javaslatával együtt, melyet a
Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság 6 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:

Napirend

1./

Folyószámlahitel felvétel
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı

2./

Mőködési célú pénzeszköz átvétel
(169. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3./

Egyebek

1./

Folyószámlahitel felvétel
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı

Pál József: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Az ülést levezetı elnök kéri, hogy a bizottsági tagok tegyék fel kérdéseiket.
Tóthi János: A 300 millió forint összegő folyószámlahitel felvétele nélkül tudnának bért
fizetni augusztus elején az önkormányzati dolgozóknak? Ebben az évben mely hónapokban
vett fel az önkormányzat folyószámlahitelt? A bérek kifizetése után mennyi pénz marad a
számlák kifizetésére a folyószámlahitel összegébıl? Mekkora összegő kifizetetlen számlája
van az önkormányzatnak? A számlák és a bérek kifizetését követıen a szeptemberi
bérfizetésre marad-e fedezet?
Kıvári László: Az igazgatóság átvétele óta mi a véleménye a korábbi gazdálkodásról, és
vannak-e a korábbi idıszakról kifizetetlen számlák?
Schoeck Károly: A 657 millió forint lekötésének mekkora a kamata és a futamidı hossza?
Ismeri a jelenleg felvehetı hitelek kamatainak nagyságát?
Dr. Hadházy Ákos 8 óra 35 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 7 fı a Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottságból.
Pál József: Március illetve július hónapban került sor munkabérhitel felvételére. Az
elıterjesztésben 250 millió Ft hitelösszeg szerepel, de valójában ez egy keretet jelent, és
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ennek a keretnek az 50%-át használták fel eddig két esetben. Az elmúlt idıszak bevételei
fedezetet nyújtottak a kifizetésekre. A nyári idıszakban szükség van a kifizetések
biztosítására. Ez egy keret, nem kívánják teljes egészében igénybe venni. 187 millió forint
jelenleg a kifizetetlen számlaállomány. Az elızı év megegyezı idıszakában 435 millió forint
volt a számlatartozás, ezt a tényt nem kívánja minısíteni.
Dr. Hadházy Ákos: Az ipari parki beruházást a városnak kellett finanszírozni. Ez a pénz
idıközben megérkezett már?
Pál József: Nem érkezett meg az állami támogatás, tudomása szerint még egy ellenırzés van
folyamatban, egyébként nem az önkormányzat, hanem a Vagyonkezelı Kft. finanszírozza a
beruházást.
Kerekes Csaba 8 óra 45 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 4 fı a Pénzügyi
Bizottságból.
Kıvári László: Hogy függ össze a most tárgyalandó elsı két napirendi pont?
Pál József: Amennyiben a folyószámlahitelt nem veszi igénybe az önkormányzat, a
szeptemberi béreket munkabérhitelbıl tudják finanszírozni. A számlatartozás növekedése
elkerülhetetlen. A forrásbevonáshoz második félévben folyamodtak. A folyószámlahitel
kamatkiadás szempontjából havi 4,5%-os megtakarítást jelent a városnak. Jelenleg 12,3%-os
kamattal veszik igénybe a folyószámlahitelt, de nem a teljes összeget, idıarányosan veszik
igénybe, így a kamatkiadás is kevesebb lesz.
Kıvári László: Kéri, hogy a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság legutóbbi döntéseirıl
készüljön kimutatás.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az ülést levezetı elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
213/2009. (VII.29.) GMB határozat
Folyószámlahitel felvétel
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága a 2009.
évi költségvetésrıl szóló 5/2009. (III.4.) szekszárdi
ör. 13. §-a alapján felhatalmazza a polgármestert a
határozat mellékletét képezı kondícióknak
megfelelı folyószámlahitel szerzıdés aláírására.
Határidı: 2009. július 31.
Felelıs: Kıvári László elnök,
Horváth István polgármester
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Az ülést levezetı elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Pénzügyi
Bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
85/2009. (VII.29.) PB határozat
Folyószámlahitel felvétel
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Pénzügyi Bizottsága a 2009. évi költségvetésrıl
szóló 5/2009. (III.4.) szekszárdi ör. 13. §-a alapján
felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képezı kondícióknak megfelelı
folyószámlahitel szerzıdés aláírására.
Határidı: 2009. július 31.
Felelıs: Tóthi János elnök,
Horváth István polgármester
2./

Mőködési célú pénzeszköz átvétel
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: Hitelt kell felvennie a Vízmő Kft-nek?
Pál József: Nem, szabad pénzeszközzel rendelkezik a Vízmő Kft.
Horváth László: Ez azt jelenti, hogy a Vízmő Kft. felbontotta a kötvényét?
Dr. Balás Ákos: A lekötés lejárt, és az óvadéknyújtás miatt nem lett újra lekötve.
Ilosfai Gábor: Mennyire befolyásolja ez az újból indítandó óvadéknyújtásra vonatkozó
pályázatot?
Dr. Balás Ákos: Nem érinti azt.
További kérdés, hozzászólás nem volt.

Az ülést levezetı elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
214/2009. (VII.29.) GMB határozat
Mőködési célú pénzeszköz átvétel
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Gazdasági
és
Mezıgazdasági
Bizottsága
elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a „Mőködési
célú pénzeszköz átvétel” címő elıterjesztést.
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Határidı: 2009. július 29.
Felelıs: Kıvári László elnök,
Horváth István polgármester
Az ülést levezetı elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Pénzügyi
Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
86/2009. (VII.29.) PB határozat
Mőködési célú pénzeszköz átvétel
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek a „Mőködési célú pénzeszköz
átvétel” címő elıterjesztést.
Határidı: 2009. július 29.
Felelıs: Tóthi János elnök,
Horváth István polgármester

Kıvári László: Az „Egyebek” napirendi pontban nincs tárgyalnivaló, ezért azt a bizottságok
leveszik napirendjükrıl.

Az ülést levezetı elnök az ülést további napirendi pont nem lévén 9 órakor berekeszti.

k . m . f.

Kıvári László
Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke

Tóthi János
Pénzügyi Bizottság elnöke

Készítette:
Rikk Rita
testületi referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı
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