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SZEMÉLYI RÉSZ
260/2015.(09.24.) sz. határozat
Pályázat kiírásáról az Integrált Nappali
Szociális Intézmény igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
A Közgyűlés úgy dönt, hogy pályázati felhívást tesz közzé az Integrált Nappali Szociális Intézmény igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
A Közgyűlés a pályázatokat véleményező
szakmai bizottságba megválasztja:
dr. Őri László alpolgármestert
Fogarasi Gábor képviselőt
a pályázat előkészítője által delegált tagként dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezetőt
a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ) Pécsi Alapszervezet által delegált egy tagot
a Szociális Igazgatók és Szakemberek
Magyarországi Egyesülete (SZIME) által
delegált egy tagot
az intézményben működő közalkalmazotti tanács által delegált egy tagot.

A Közgyűlés utasítja a Humán Főosztály
vezetőjét, hogy a pályázati felhívást a
Nemzeti Közigazgatási Intézet, valamint a
város internetes oldalán jelentesse meg,
továbbá az intézményt fenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén tegye közzé a helyben szokásos módon.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester
dr. Maulné dr. Tóth Csilla
főosztályvezető
A Közgyűlés felkéri a Népjóléti és Sport
Bizottságot, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezze és az Integrált Nappali
Szociális Intézmény igazgatója (magasabb
vezetője) személyére tegyen javaslatot.
Határidő: a pályázat benyújtási határidejét
követő 60 napon belül
Felelős: Sztojkovics Éva bizottsági elnök
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261/2015.(09.24.) sz. határozat
Pályázat kiírásáról a Janus Pannonius
Múzeum magasabb vezetői feladatainak
ellátására
A Közgyűlés az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal pályázatot ír ki a Janus Pannonius Múzeum magasabb vezetői beosztásának ellátására.
A Közgyűlés a pályázati felhívást - a Kjt.
20/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározottakon túl a Pécsi Hírekben, valamint
a város internetes oldalán közzéteszi.
A Közgyűlés a magasabb vezetői beosztás ellátására beérkező pályázatok véleményezésére az alábbi személyekből álló
szakmai bizottságot kéri fel:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében Dr. Őri László alpolgármestert és Vozár Pál önkormányzati képviselőt;
a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége
által delegált egy tag;
reprezentatív szakszervezet által delegált
egy tag;
az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa által delegált egy tag.
A Közgyűlés utasítja a Humán Főosztály
vezetőjét, hogy a gondoskodjon a pályázat
közzétételéről.
Határidő: 2015. szeptember 25.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Maulné dr. Tóth Csilla
főosztályvezető
295/2015.(09.24.) sz. határozat
a Pécsi Kreatív Központ Kft. személyi
kérdéseiről
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécsi Kreatív Központ Kft. jelenlegi ügyvezetőjét Hadobás Bélát ügyvezetői tisztségéből 2015.
szeptember 30. napjával visszahívja és
munkaviszonyát ugyanezen napon közös

megegyezéssel, minden további fizetési
kötelezettség nélkül megszűnteti.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2015. október
1. napjával határozatlan időtartamra,
bruttó 850.000,- Ft/hó díjazás mellett megválasztja Katreiner Zoltánt a Pécsi Kreatív
Központ Kft. ügyvezetői posztjára.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy
az ügyvezető foglalkoztatásával kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
A Közgyűlés a Pécsi Kreatív Központ Kft.
Felügyelőbizottságába tagnak a 2015. október 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, a felügyelőbizottsági tagságra megállapított díjazás mellett Raics Terézt választja meg.
A Közgyűlés felkéri a Pécsi Kreatív Központ Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon
a Társaság Alapító Okirata jelen határozat
4. pontjának megfelelő módosításának hatályosításáról, valamint a megváltoztatott
adatok és az Alapító Okirat Módosítás bejelentéséről a Pécsi Törvényszék Cégbíróságánál.
A Közgyűlés a Pécs TV Kommunikációs
Kft. Felügyelőbizottságába tagnak a 2015.
október 1. napjától 2016. december 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra, díjazás nélkül Raics Terézt választja meg.
A Közgyűlés felkéri a Pécs TV Kommunikációs Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a Társaság Alapító Okirata jelen határozat 6. pontjának megfelelő módosításának hatályosításáról, valamint a megváltoztatott adatok és az Alapító Okirat Módosítás bejelentéséről a Pécsi Törvényszék
Cégbíróságánál.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
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RENDELETEK
26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet
a Város 2015. évi költségvetésével öszszefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

összes kiadását
42 223 857 eFt-ban
állapítja meg.”
j)

2. §
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a következőket rendeli el:
1. a Város 2015. évi költségvetéséről
szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

A Rendelet 14. § (4) bekezdése az alábbi
c) ponttal egészül ki:
„c)
Amennyiben azt a gazdasági társaság működése körében felmerült ok indokolttá teszi, a működőképesség fenntartása vagy a likviditás megőrzése érdekében az átadott pénzeszköz átutalása ütemezésének módosításáról a Közgyűlés
dönt. Két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben a Polgármester dönt, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.”
3. §
A Rendelet 1 - 27. mellékletei helyébe az
1 - 27. mellékletek lépnek.

1. §
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
a)
működési mérleg egyenlegét
- 1 299 305 eFt-ban,
b)
felhalmozási mérleg egyenlegét
- 5 344 354 eFt-ban,
c)
költségvetési bevételeit
33 141 672 eFt-ban,
d)
költségvetési kiadásait
39 785 331 eFt-ban,
e)
költségvetési egyenlegét
- 6 643 659 eFt-ban,
f)
finanszírozási bevételeit
9 082 185 eFt-ban,
g)
finanszírozási kiadásait
2 438 526 eFt-ban,
h)
finanszírozási többletét
6 643 659 eFt-ban,
i)
összes bevételét
42 223 857 eFt-ban,

2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és
működési Szabályzatáról szóló 18/2013.
(V.22.) önkormányzati rendelet módosítása
4. §
(1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének
Szervezeti és működési Szabályzatáról
szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 67. §-a
következő f) ponttal egészül ki:
„f) amennyiben azt a gazdasági
társaság működése körében felmerült ok
indokolttá teszi, a működőképesség fenntartása, illetve a likviditás megőrzése érdekében az átadott pénzeszköz átutalása
ütemezésének módosításáról, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
(2) Az SZMSZ 1. melléklete a 28.
melléklet szerint módosul.
3. Záró rendelkezés
5. §
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E rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
Dr. Páva Zsolt s.k.
polgármester

Dr. Lovász István s.k.
jegyző

Záradék:

megalkotta a Közgyűlés a
2015. szeptember 24-i ülésén.
Kihirdetve: 2015. szeptember 29-én.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint a Képviselő-testületet tájékoztatni kell a javasolt
szabályozás szükségességéről, továbbá
ismertetni kell a jogi szabályozás várható
hatásait.
Általános indokolás
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletét módosító
26/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet.
A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése
szerinti időpontokban, de legkésőbb az
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal
módosítja a költségvetési rendeletét.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A jogszabályi előírásoknak megfelelő átvezetéseket követően Pécs Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetési bevételei és kiadásai, költségvetési egyenlege, finanszírozási bevételei és kiadásai, finanszírozási
többlete, összes bevétele és kiadása a §-

ban foglaltak szerinti összegekre változnak.
A 2. §-hoz
Szabályozási hézagot tölt ki a az alaprendelet 14. § (4) bekezdés új c) ponttal való
kiegészítése. Az új szabályozás arra az
esetre tartalmaz rendelkezést, ha azt a
gazdasági társaság működése körében
felmerült ok indokolttá teszi, a működőképesség fenntartása vagy a likviditás megőrzése érdekében az átadott pénzeszköz
átutalása ütemezésének módosítását. A
tervezet a hatásköri kompetenciákat is
szabályozza.
A 3. §-hoz és az 1-27. melléklethez
A rendelet-módosítás mellékletei a Közgyűlés, továbbá az illetékes bizottságok által 2014. május 31-ig megtárgyalt és elfogadott módosításokat, az intézmények
2014. május 31-i hatállyal végrehajtott és
a fenntartó felé lejelentett saját hatáskörű
előirányzat módosításait, a fenntartói engedélyhez kötött előirányzat-módosításokat, a 2013. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódó átvezetéseket, továbbá az előterjesztésben részletezett intézményi előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat és előirányzat
korrekciókat foglalják magukba, a rendeleti
formátumnak megfelelően.
A 4. §-hoz és a 28. melléklethez
A rendeletmódosítás tervezetének 2. §ában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján közgyűlési hatáskör kerül átruházásra a polgármesterre.
Ez okból módosítani szükséges a Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendeletét is, mely a rendelet 2.
alcímében, ebben e §-ban, valamint a 28.
mellékletben történik.
Az 5. §-hoz
A záró rendelkezés a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
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27/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet
Pécs Város környezetkímélő forgalmi
rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés l) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkolóhelyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 5. §a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Kérelemre a nyolcvanadik
életévét betöltött jogosult magánszemély
arra az övezetre, ahol állandó lakhelye
vagy lakcímkártya szerinti tartózkodási helye van, a nevét és a saját tulajdonú vagy
az általa lízingelt gépkocsi forgalmi rendszámát is tartalmazó – adott évre érvényes – ingyenes behajtási - várakozási engedélyt igényelhet az üzemeltetőtől 1 db
„A” díjosztályba tartozó gépjárműre, a vezetői engedély érvényessége és a jogosultság igazolásával egyidejűleg.”
2. §
Az Ör. 9. §-a következő (11) bekezdéssel
egészül ki:
„(11) Kérelemre a nyolcvanadik életévét
betöltött jogosult magánszemély arra a
parkolózónán belüli díjszektorra, ahol állandó lakhelye vagy lakcímkártya szerinti
tartózkodási helye van, a nevét és a saját
tulajdonú vagy az általa lízingelt gépkocsi
forgalmi rendszámát is tartalmazó – adott
évre érvényes – ingyenes parkolásra jogosító engedélyt igényelhet az üzemeltetőtől
1 db „A” díjosztályba tartozó gépjárműre, a

vezetői engedély érvényessége és a jogosultság igazolásával egyidejűleg.”
3. §
Az Ör. 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) a bölcsődés, óvodás és az általános iskola alsó tagozatos gyermeket az intézménybe szállító vagy elhozó személy az
intézmény üzemelésének napjain legfeljebb 30 percig az üzemeltető által a 4.
melléklet 3.) pont d) alpontjában a
parkolóengedély pótlására és cseréjére
meghatározott díj ellenében kiadott, órával
ellátott engedély használatával. Ilyen engedélyből minden érintett intézmény vonatkozásában családonként 1 db igényelhető. Az e pontban meghatározott engedélyen felül családonként legfeljebb még
egy gyermekszállítási parkolási engedély
igényelhető, amelynek a díját – a hasonló
behajtást és várakozást lehetővé tevő más
engedélyek díjaihoz igazodóan – a 4. melléklet 3.) pontja f) alpontja tartalmazza. A
gyermek szállítására vonatkozó parkolási
engedély munkanapokon 06.30 és 18.00
óra között jogosít várakozásra. A gyermekszállítói engedély a bölcsődés, óvodás
és az általános iskola alsó tagozatos gyermek szállítása érdekében használható fel,
az engedélyt jogosulatlanul használó pótdíjat köteles fizetni.”
4. §
Az Ör. 18. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E rendeletnek a Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizető parkolóhelyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendeletet módosító 27/2015.
(IX.29.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend4.) megállapított 5. §
(1a) bekezdését, 9. § (11) bekezdését, 10.
§ (1) bekezdés d) pontját, valamint 4. melléklet 3. pontjának f) alpontját a Rend4.
hatályba lépését követően indult ügyekben
kell alkalmazni.”
5. §
Az Ör. 4. melléklet 3. pontja a következő f)
ponttal egészül ki:
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„f) A 10. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
további engedély díja: 6.000 Ft/év”
6. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel – 2015. október 1-jén lép hatályba.
(2)
Az 1. § és a 2. § 2016. január 1jén lép hatályba.
Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester
jegyző
Záradék:

megalkotta: a Közgyűlés a
2015. szeptember 24-i ülésén
Kihirdetve: 2015. szeptember 29-én.
A helyi rendelet tervezetet a – jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §ában foglaltaknak megfelelően eljárva – az
alábbiak szerint indokolom:
Általános indokolás
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének
Pécs Város környezetkímélő forgalmi
rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló
49/2011. (X.31.) önkormányzati rendeletet
módosító
27/2015. (IX.29.) önkormányzati rendeletéhez
Pécs Város környezetkímélő forgalmi
rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló
49/2011. (X.31.) önkormányzati rendeletnek erre a módosítására azon a nyolcvanadik életévet betöltött idős polgárok részéről történt lakossági kezdeményezésre
kerül sor, akik kérték a Város vezetését,
hogy a Pécs Város védett övezeteibe történő behajtást és várakozást, valamint a
parkolóövezetekben történő parkolás részükre ingyenes legyen.
A Város vezetése - méltányolva a bizonyos magas kort elért polgárainak indokait
és mérlegelve a kérés teljesítésének a hatásait – a rendelet-módosítására vonatkozó javaslatot a z alábbi változtatásokkal
fogadta el:

A nyolcvanadik életévét betöltött jogosult magánszemély csak az állandó lakóhelye, vagy a lakcímkártyában meghatározott tartózkodási helye szerinti csillapított forgalmú övezetre, vagy a parkolózóna
adott szektorára kaphat éves, ingyenes
bérletet.
Az ingyenességhez – az egyéb jogosultság mellett – igazolni kell a vezetői
engedély érvényességét is.
Ezen rendelkezések az időseket segítő
polgárbarát intézkedésnek minősülnek,
amelyeknek nincsen negatív hatása sem a
belváros forgalmi állapotára és a környezetterhelés növekedésére, tekintettel az
érintettek szűk körére és arra, hogy az ingyenességre jogosultak – minden bizonynyal – kedvezményes díjú bérlettel eddig
is behajtottak, illetve parkoltak ezeken a
területeken.
Hiányt hivatott pótolni a jelenlegi rendelet
módosítás második eleme úgy, hogy az
Ör. 10. § (1)bekezdés d) pontját kiegészíti
azzal, hogy a parkolózónákban lévő bölcsődés, óvodás és az általános iskola alsó
tagozatos gyermekeknek az intézménybe,
illetve az intézményből történő szállítása
esetén, családonként és intézményenként
további 1 db – 6.000 Ft/ év díjú – engedély
váltását teszi lehetővé az erre jogosult
családoknak.
Részletes indokolás
1.§-hoz és a 2. §-hoz
A tervezet ezen §-aiban a nyolcvanadik
életévet betöltött, az Ör 2. § 6. pontja szerinti jogosult magánszemélyek és azok,
akiknek a lakcímkártyája szerinti tartózkodási helye a gépjármű forgalomtól „védett
övezetben”, vagy a parkolózónában van, a
lakhelye szerinti övezetbe, vagy a
parkolózóna adott szektorába ingyenes
éves bérletre terjeszthetnek elő kérelmet
az üzemeltetőhöz. Az ingyenes bérlet
igényléséhez igazolni kell az Ör.-ben a
gépjármű használatra vonatkozóan meghatározott jogcímet,,az ingyenességre jogosító lakóhelyet, továbbá az érvényes jogosítvány meglétét. A szóban forgó bérlet
névre és rendszámra kerül kiadásra.
3. §-hoz
A tervezet ezen §-a a behajtási övezetekhez hasonló feltételeket kíván biztosítani
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azzal, hogy a parkolózónákban lévő oktatási, nevelési intézményekbe, illetve az intézményekből történő szállítás esetén, az
1 db minimális díjú parkolási engedélyen
felül, további egy darab – a normál díjhoz
közelítő díjú – engedély váltását teszi lehetővé az arra jogosultaknak.
4. §-hoz
Ebben a §-ban a módosító rendelkezéseknek az adott ügyekben történő alkalmazhatóságának időpontjai kerülnek meghatározásra átmeneti rendelkezésként az alapjogszabályba incorporálva.
5.§-hoz
Az Ör. 10. § (1) bekezdés d) pontjának a
további „gyermekszállítási” engedélyre vonatkozó díjtételnek a parkolási díjtáblázatba történő beépítését tartalmazó rendelkezés.
6. §-hoz
A rendelet-módosítás hatályba lépését
meghatározó rendelkezés, amely szerint a
tervezet 3. § és az 5. §-ai, 2015. október
1-jén, míg az 1. § és a 2. § 2016. január
1-jén az lépnek hatályba.
28/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet
az önkormányzati ingatlanok vagyoni
jellegének megváltoztatásáról szóló
45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e)
pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról
szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) a következő
4/V. §-sal egészül ki:
„4/V. § Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott
pécsi 2101 hrsz-ú, 1442 m² nagyságú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.”
2. §
Az Ör. a következő 4/W. §-sal egészül ki:
„4/W. § Az önkormányzat forgalomképtelen vagyonaként nyilvántartott pécsi 46480
hrsz-ú, 249 m² nagyságú kivett közterület
és egyéb épület megnevezésű ingatlan
épület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.”
3. §
Az Ör. a következő 4/X. §-sal egészül ki:
„4/X. § Az önkormányzat forgalomképes
vagyonaként nyilvántartott pécsi 70703
hrsz-ú, 810 m² nagyságú kivett beépítetlen
terület megnevezésű ingatlan közterület
megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.”
4. §
Az Ör. a következő 4/Y. §-sal egészül ki:
„4/Y. § Az önkormányzat forgalomképes
vagyonaként nyilvántartott pécsi 70716
hrsz-ú, 9101 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen
törzsvagyonnak minősül.”
5. §
Az Ör. a következő 4/Z. §-sal egészül ki:
„4/Z. § Az önkormányzat forgalomképes
vagyonaként nyilvántartott pécsi 15822/9
hrsz-ú, 4169 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen
törzsvagyonnak minősül.”
6. §
Az Ör. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § Az önkormányzat forgalomképes
vagyonaként nyilvántartott pécsi 37008
hrsz-ú, 2188 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark
megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.”
7. §
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Ez a rendelet a kihirdetését követő napon
lép hatályba.
Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester
jegyző
Záradék:

megalkotta a Közgyűlés
2015. szeptember 24-i ülésén.
Kihirdetve: 2015. szeptember 29-én.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az
önkormányzati rendelet ezen tervezetben
szereplő módosítását az alábbiak szerint
indoklom:
Általános indokolás
az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011.
(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
28/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet)
29. § (1) bekezdése szerint a forgalomképtelenné minősítendő vagyontárgyak
önkormányzati tulajdonba vétele, az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak forgalomképtelenné minősítése a
Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Vagyonrendelet 4. § (3) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgyak az önkormányzati
vagyonnyilvántartásban és az ingatlanvagyon-kataszterben kerülnek felsorolásra.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában áll a Pécs, Éger köz 5. szám
alatti (2101 hrsz-ú) 1442 m² nagyságú lakóház, udvar, gazdasági épület. Az ingatlan szerepel a Klebelsberg Intézményfenn-

tartó Központtal kötött használati szerződésben. Ebben az ingatlanban azonban
köznevelési feladatellátás nem folyik, így
az intézmény szakmai alapdokumentumából is törlésre került a telephely, valamint
az intézmény kezdeményezte ennek az ingatlannak a használati szerződésből történő törlését. Az ingatlan PÉSZ szerinti
besorolása kertvárosias lakózóna. A fentiek alapján az ingatlant forgalomképes vagyonnak minősíthető.
A 2. §-hoz
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában áll a Pécs, Fenyő utcai
(46480 hrsz-ú) 249 m² nagyságú közterület és egyéb épület megnevezésű ingatlan.
Az épület – amely jelenleg használaton kívüli üzlet– a 46481 hrsz-ú közterületen kialakított úszótelken épült. Az ingatlan
megnevezése valószínűleg tévesen lett
megadva, ezért célszerű épület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősíteni.
A 3-5. §-hoz
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában áll a Pécs, Munkád úti
(70703 hrsz-ú) 810 m², a Pécs, Felsőhavi
dűlő (70716 hrsz-ú) 9101 m², és a Pécs,
Szőlő utcai (15822/9 hrsz-ú) 4169 m²
nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. PÉSZ egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőzónának
jelöli a földrészleteket. Ez okból az ingatlanokat forgalomképtelen törzsvagyonnak
kell minősíteni.
A 6. §-hoz
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában áll a Pécs, Szüret utcai
(37008 hrsz-ú) 2188 m² nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. PÉSZ
közpark zónába sorolja az ingatlant. Ez
okból az ingatlant forgalomképtelen törzsvagyonnak kell minősíteni.
A 7. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
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HATÁROZATOK
259/2015.(09.24.) sz. határozat
a Városi segítségnyújtás felajánlásáról
a migrációs válság kezelésére
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy
kezdjen tárgyalásokat Magyarország Kormányával a migrációs válság hatékony kezelése érdekében szükséges együttműködés lehetőségéről.
Határidő: 2015. szeptember 25.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
262/2015.(09.24.) sz. határozat
Pécs M.J. Város Integrált Területi Programjával kapcsolatos döntések
A Közgyűlés elfogadja Pécs Megyei Jogú
Város esetében az Integrált Területi Programban rendelkezésre álló keretek Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása intézkedéseinek területi
forrásallokációját az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerint.
A Közgyűlés elfogadja Pécs Megyei Jogú
Város TOP 6. prioritása eredményességi
keretbe tartozó indikátorainak az előterjesztésben ismertetett területi célértékeit.
A Közgyűlés elfogadja 2015-16-ra vonatkozó Pécs Megyei Jogú Város Éves Fejlesztési Keretét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Integrált
Területi Programban szereplő fejlesztési
területek/beavatkozások előkészítésében
a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. köteles együttműködni az illetékes szakbizottságokkal oly módon, hogy azok a projekt előkészítés szakaszában is megtárgyalhassák a felmerülő projektjavaslatokat.
A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. köteles továbbá együttműködni a projekt előkészítés során a Polgármesteri Hivatal
jegyző által erre a feladatra kijelölt szervezeti egységeivel.

Határidő: 2015. szeptember 24.
Felelős: dr. Páva Zsolt polgármester
dr. Merza Péter vezérigazgató
dr. Lovász István jegyző
263/2015.(09.24.) sz. határozat
Tagok delegálásáról az Alpok-Adria
Ösztöndíj Bíráló Bizottságába
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése az ALPOK-ADRIA Ösztöndíj
Bíráló Bizottságba 2015. szeptember 24.
napjától határozatlan időtartamra a Kulturális és Köznevelési Bizottság mindenkori
elnökét, valamint annak alelnökét delegálja.
A Közgyűlés utasítja a Humán Főosztály
vezetőjét, hogy az értesítse a Pécsi Tudományegyetemet a közgyűlési határozatról.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Dr. Maulné dr. Tóth Csilla
főosztályvezető
264/2015.(09.24.) sz. határozat
a „Középkori Egyetem Alapítvány”
megszüntetésének kezdeményezéséről
A Közgyűlés tudomásul veszi a Középkori
Egyetem Alapítvány kuratóriumának tájékoztatását az Alapítvány feladatának teljesítéséről, céljának eléréséről, és köszönetét fejezi ki az Alapítvány kuratóriumi tagjainak az elvégzett sikeres munkájukért.
A Közgyűlés az Alapítvány számára új célt
meghatározni nem kíván és kezdeményezi
az alapítvány megszüntetésére irányuló
bírósági eljárás megindítását.
A Közgyűlés utasítja a Szervezési és Jogi
Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon
az Alapítvány megszűnésének megállapítására irányuló kérelem benyújtásáról a
Pécsi Törvényszékhez.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Modrovits Sándor aljegyző
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265/2015.(09.24.) sz. normatív határozat
a Csorba Győző Könyvtár új Minerva Fiókkönyvtárának létrehozásával kapcsolatos döntések meghozataláról
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Csorba
Győző Könyvtárat egy új telephellyel, a Minerva Fiókkönyvtárral bővíti 2016. január
1-jei hatállyal.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Csorba
Győző Könyvtár Alapító Okiratát 2016. január 1-jei hatállyal az előterjesztés 1. sz.
melléklete, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Csorba
Győző Könyvtár 75,25 fő engedélyezett álláshely számát 2016. január 1-jei hatállyal
1 fővel megemeli és 76,25 főben határozza meg.
A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály
vezetőjét, hogy a többlet álláshely fedezetét, valamint a Minerva Fiókkönyvtár üzemeltetési költségeit a 2016. évi költségvetés tervezésekor az intézmény költségvetésébe építse be.
A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály
vezetőjét, hogy az alapító okirat módosításának a Magyar Államkincstárnál vezetett
nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.
A Közgyűlés utasítja a Csorba Győző
Könyvtár vezetőjét, hogy a létszámkeret
növelésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Ez a normatív határozat 2016. január 1.
napján lép hatályba.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Dr. Őri László alpolgármester
Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla
főosztályvezető

266/2015.(09.24.) sz. határozat
Napelem-park létesítése a Tüskésréten
A Közgyűlés támogatja, hogy az MVM
Hungarowind Zrt, a pécsi 23 430-as helyrajzi számú ingatlanon napelem-parkot létesítsen. Az ingatlanra Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzata a napelem-park
működésének időszakára az MVM
Hungarowind Zrt. részére térítésmentes
használati jogot biztosít és a létesítéshez
szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja.
A Közgyűlés felhatalmazza dr. Páva Zsolt
polgármestert, hogy a telekalakítás, a
megtermelt villamos energia egy részének
az Önkormányzat részére történő térítésmentes átadása, valamint a használati jog
biztosítása tárgyában szükséges tárgyalásokat lefolytassa, a tárgyalások eredményeként elkészült dokumentumokat aláírja.
A Közgyűlés kéri, hogy a tárgyalások
eredményéről és az aláírt dokumentumok
tartalmáról a polgármestert adjon tájékoztatást.
Határidő: 2015. szeptember 24.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Merza Péter vezérigazgató
267/2015.(09.24.) sz. határozat
az 5. számú házi gyermekorvosi körzet
területi ellátási kötelezettségének biztosításáról
A Közgyűlés az 5. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítására a Jogi és Ügyrendi Bizottság által átruházott hatáskörében eljárva hozott, 107/2015. (07.20.) számú határozatával kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy az 5. számú
házi gyermekorvosi körzet területi ellátási
kötelezettségének biztosítására az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal ismételten pályázatot ír ki, melyet az Egészségügyi Közlönyben, a Pécsi Hírekben,
valamint a város internetes oldalán közzétesz.
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A Közgyűlés úgy dönt, hogy a beérkező
pályázatok szakmai véleményezésére létrehozandó szakmai bizottságba az alábbi
személyeket kéri fel:
a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által
delegált egy tag;
a Pécsi PEDIATER Érdekvédelmi Egyesület által delegált egy tag;
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében dr. Bányai Elek egészségügyi szaktanácsadó.
A Közgyűlés felkéri a Népjóléti és Sport
Bizottságot, hogy a pályázatok beérkezését követően az 5. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségét
biztosító házi gyermekorvos személyére
tegyen javaslatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
dr. Maulné dr. Tóth Csilla
főosztályvezető
268/2015.(09.24.) sz. határozat
Komplex számlavezetési szolgáltatás
és folyószámla-hitel nyújtására irányuló
közbeszerzési eljárás megindítása
A Közgyűlés a „Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata és költségvetési szervei
részére folyószámla-vezetési szolgáltatások nyújtása, cash-pool rendszer működtetése, továbbá folyószámla-hitelkeret biztosítása” tárgyában új közbeszerzési eljárást indít. A folyószámla hitelkeret összege
3.500.000 eFt. A Közgyűlés a Részvételi
Felhívást és a Dokumentációt az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyja.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a
folyószámla vezetés költségeinek 2016.
évtől kezdődően a mindenkori költségvetésbe történő, valamint a hitel tőke- és kamatterhei fedezetének beépítésére a
2016. évi költségvetésbe.
A hitelfelvétel indoka a Város 2016. évi
költségvetésében várható, kötelező és
nem kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló kiadási előirányzatok teljesíthetősége.

A jegyző megvizsgálta a folyószámla-hitelfelvétel szükségességét, valamint a törvényességi feltételek fennállását és megállapította, hogy a hitelfelvétel az önkormányzat működőképességét szolgálja,
gazdaságilag indokolt, nem ellentétes az
érvényes jogszabályi rendelkezésekkel,
továbbá a likvid hitel felvételéhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Kormány előzetes
engedélye nem szükséges, azonban a hitelkeret magasabb kihasználtsága esetén
a visszafizetés jelentősebb anyagi terhet is
jelenthet. Mivel a hitelszerződés éven túli
kötelezettségvállalást nem tartalmaz, ezért
a következő két év költségvetését érintő
hatások bemutatása nem szükséges.
A Közgyűlés a közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság munkájában tagként való
részvételre felkéri Palanovics Ágnes osztályvezetőt, valamint Dr. Deákné dr. Pap
Krisztina főosztályvezetőt. A Bíráló Bizottság eseti tagjai díjazásban nem részesülnek.
A Közgyűlés a számlavezető pénzintézettel való tárgyalás lefolytatására felkéri
Girán János alpolgármestert, Dr. Csizmadia Péter bizottsági elnököt, és Dr. Deákné
dr. Pap Krisztina főosztályvezetőt.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Girán János alpolgármester
Dr. Lovász István jegyző
Dr. Deákné dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
269/2015.(09.24.) sz. határozat
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyontárgyak
biztosítása és a dolgozók felelősségbiztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról
A Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés
mellékletét képező Részvételi felhívást és
Ajánlatkérési Dokumentációt, és megindítja a „Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő épületek, gé-
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pek, berendezések, felszerelések, készletek és informatikai eszközök vagyonbiztosítási, gépkocsik casco-, utasbaleset-biztosítási, valamint az önkormányzat alkalmazottai részére történő felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelésére irányuló
biztosítási szerződés” tárgyú, hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást.
A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály
vezetőjét, hogy a biztosítási szerződés
költségeinek fedezetét – 2016. évtől kezdődően 60 hónapon keresztül – a Város
mindenkori költségvetésébe tervezze be.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás során közreműködő Bíráló Bizottság eseti tagjaiul – díjazás megállapítása nélkül – Magay Miklós főosztályvezetőt, és Varga Péter csoportvezetőt kéri fel.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás Tárgyaló Bizottságába – díjazás megállapítása nélkül – Girán János alpolgármestert és Magay Miklós főosztályvezetőt kéri fel.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
270/2015.(09.24.) sz. normatív határozat
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
A Közgyűlés az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a
jegyzőt, hogy adjon ki együttes utasítást
az Integrált Területfejlesztési Program
végrehajtásának eljárásrendjére vonatkozóan.
A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium és Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata között
létrejött megállapodásban foglaltaknak
megfelelően a Hivatal Módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát az Irányító
Hatóságnak küldje meg.

Ez a normatív határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Lovász István jegyző
271/2015.(09.24.) sz. határozat
A Pécsi Kreatív Központ Kft-be történő
beolvadás útján létrejövő gazdasági
társaságokról szóló döntésekről
A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 253/2015. (06.30.) sz. határozata 1.10; illetve 15. pontját hatályon kívül helyezi, valamint 14. pontját akként módosítja, hogy : „ A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a 11. és 12.
pont értelmében - a Város 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet soron következő módosításának tervezetében a rendelet 9. melléklet 15.1 sorát 21.000.000,- Ft-tal és a
14.3 sorát 2.700.000,- Ft-tal növelje, a 6.
melléklet dologi kiadások sorát
23.700.000,- Ft-tal csökkentse.”
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécs TV
Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a Pécsi Kreatív Központ
Korlátolt Felelősségű Társaságba.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy az átalakulást
követően a társasági forma továbbra is
korlátolt felelősségű társaság marad.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a beolvadást
követően a Pécsi Kreatív Központ Kft.
egyedüli tagja (alapítója) továbbra is Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a beolvadással a Pécsi Kreatív Központ Kft. elnevezése Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társasággá módosul.
A Közgyűlés a Polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv. hatálybalépésével
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. tv.
12.§ (1) bekezdése alapján úgy határoz,
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hogy a beolvadással létrejövő Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű
Társaság a Polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban működik tovább.
A Közgyűlés a vagyonmérleg-tervezetek
fordulónapjaként 2015. szeptember 30.
napját jelöli meg, a vagyonmérleg-tervezet
és a vagyonleltár-tervezet ellenőrzésére
független könyvvizsgálónak Királyné
Demcsák Ágnes a Ferinno Kft. könyvvizsgálója kerüljön megbízásra. A Közgyűlés
felkéri a Pécs TV Kommunikációs Kft., valamint a Pécsi Kreatív Központ Kft. ügyvezetőjét, hogy a megbízási szerződést a kijelölt független könyvvizsgálóval kössék
meg.
A Közgyűlés felkéri a beolvadással érintett
gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a
beolvadáshoz szükséges második döntés
meghozatala érdekében az egyesülési
szerződést, az átalakulási tervet, a vagyonmérleg-tervezeteket, azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezeteket, valamint
az egyesülési döntés meghozatalához
szükséges egyéb okiratokat egymással
együttműködve készítsék el.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
272/2015.(09.24.) sz. határozat
Kilépésről az Európai Fallal körülvett
Városok Baráti Köréből
A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata kilép az Európai Fallal Körülvett Városok Baráti Köréből.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Kabinet vezetőjét a kilépéshez szükséges dokumentumok előkészítésére, és felhatalmazza dr. Páva Zsolt polgármestert a kilépési nyilatkozat aláírására.
Határidő:azonnal
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina
főosztályvezető

Dr. Partos János főosztályvezető
273/2015.(09.24.) sz. határozat
A Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit
Kft. beolvadásáról a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft-be, és a Zsolnay
Örökségkezelő Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosításáról
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságba.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy az átalakulást
követően a társasági forma továbbra is
nonprofit korlátolt felelősségű társaság
marad.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a beolvadást
követően a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. egyedüli tagja (alapítója) továbbra is Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A Közgyűlés a vagyonmérleg-tervezetek
fordulónapjaként 2015. szeptember 30.
napját jelöli meg, és úgy dönt, hogy a vagyonmérleg-tervezet és a vagyonleltár-tervezet ellenőrzésére független könyvvizsgálónak Királyné Demcsák Ágnes a
Ferinno Kft. könyvvizsgálója kerüljön megbízásra. A Közgyűlés felkéri a Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft., valamint a
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a megbízási szerződést a
kijelölt független könyvvizsgálóval kössék
meg.
A Közgyűlés felkéri a beolvadással érintett
gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a
beolvadáshoz szükséges második döntés
meghozatala érdekében az egyesülési
szerződést, az átalakulási tervet, a vagyonmérleg-tervezeteket, azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezeteket, valamint
az egyesülési döntés meghozatalához
szükséges egyéb okiratokat egymással
együttműködve készítsék el.
Határidő:folyamatos
Felelős: Vincze Balázs ügyvezető/
Zsolnay Örökségkezelő
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Nonprofit Kft.
Fodor József ügyvezető/
Pécsi Fesztiválszervező
Nonprofit Kft.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Zsolnay
Örökségkezelő Nonprofit Kft. Alapító okiratának 7. A Társaság szervezete fejezet A/
f) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik
„olyan szerződés megkötésének előzetes
jóváhagyása, melynek értéke a
15.000.000,- Ft, (Tizenötmillió forint) öszszeget meghaladja, illetőleg amelyet a
Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével,
felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt.”
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
274/2015.(09.24.) sz. határozat
döntésről az Önkormányzat résztulajdonában lévő sportcélú gazdasági társaságok működése tárgyában
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a PEAC Kézilabda Kft. felszámolásának megindításáról
szóló – a taggyűlés által 2015. 09. 16-án
meghozott - határozatot utólag jóváhagyja.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a PEAC Kézilabda Kft. 2015. 05. 28-i taggyűlése által
meghozott határozatot Nagy Zsolt ügyvezető visszahívásáról, és Gáll Péter ügyvezető megválasztásáról utólag jóváhagyja.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 152/2013.
(05.16.) számú határozat 6. pontját akként
módosítja, hogy a Pécsi Sport Nonprofit
Zrt. Látvány-csapat/Felnőtt (férfi) versenysport felhasználási célú, 2015.10.01. 2015. 12.31. támogatási időszakban 5 millió Ft, Látvány-csapat/Felnőtt (női) versenysport felhasználási célú, 2015.10.01. 2015. 12.31. támogatási időszakban
1.250.000- Ft összegű, 2016. 01.01.-2016.
06.30. támogatási időszakban pedig Látvány-csapat/Felnőtt (férfi) versenysport
felhasználási célú, 10 millió Ft összegű,

valamint Látvány-csapat/Felnőtt (női) versenysport felhasználási célú, 2.500.000Ft összegű támogatásban részesül.
A PEAC Kézilabda Kft. támogatása akként
változik, hogy 2014. 01.01 - 2014.12.31.
támogatási időszakban 20 millió Ft.,
2015.01.01.- 2015. 09.30.-ig 15 millió Ft,
támogatást valamint 2014. 01.01. 2014.12.31.-ig 5 millió Ft, 2015.01.01-től
2015. 09.30.-ig 3.750.000.- Ft. támogatásban részesül.
A Közgyűlés az előterjesztés 3. és 4.
számú mellékleteként csatolt pénzeszköz
átadásról szóló megállapodást módosító
okiratokat jóváhagyja és felhatalmazza a
Polgármestert azok aláírására. A Közgyűlés utasítja a Humán főosztály vezetőjét,
hogy a 3. pontban foglaltaknak megfelelően a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-vel és a
Pécsi Egyetemi Atlétikai Clubbal kötendő
megállapodásokat készítse elő, és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécsi Vízilabda Kft., valamint a PVSK-Marketing és
Hirdetésszervező Kft. további működtetésével egyetért.
A Közgyűlés felhatalmazza a Pécsi Sport
Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy folytasson tárgyalásokat a tárgyban, hogy a
PMFC-Sport Kft. tekintetében az Önkormányzat tulajdonrészének megszüntetése
milyen jogcímen jár a legkisebb költségvonzattal, illetve az üzletrész elidegenítésére van-e lehetőség.
A Közgyűlés utasítja a Városüzemeltetési
főosztály vezetőjét, hogy a sportolói lakások hasznosításának felülvizsgálata tárgyában készítsen előterjesztést a Népjóléti
és Sportbizottság ülésére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
275/2015.(09.24.) sz. határozat
Közfoglalkoztatással kapcsolatos döntés meghozataláról
A Közgyűlés az Önkormányzatnak a Pécsi
Városgondozási Nonprofit Kft. útján a
2016. évi járási startmunka programban
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történő részvétele érdekében úgy dönt,
hogy a program keretében el nem számolható költségek, illetve az önrész fedezetéül szolgáló forrást előzetes kötelezettségvállalással a 2016. és 2017. évben biztosítja.
A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály
vezetőjét, hogy a 2016. és 2017. évi költségvetés tervezésekor az 1. pontban foglaltakra tekintettel járjon el, illetve a közfeladat ellátási szerződést és a feladatellátáshoz szükséges ingatlanok és ingó vagyontárgyak használatba adására vonatkozó megállapodást készítse elő, és jóváhagyás céljából terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2016. és 2017. évi
költségvetés tervezése
Felelős: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
276/2015.(09.24.) sz. határozat
a Tüke Busz Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozataláról
A Közgyűlés a Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság között 2015. március
12. napján 05-5/127-5/2015. számú létrejött, majd 05-5/127-36/2015. és 05-5/12738/2015. számokon módosított működési
célú támogatás átadásáról szóló megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal módosítja.
A módosítás értelmében a 2015. évre a
Város költségvetéséről szóló 2/2015.
(II.17.) önkormányzati rendeletben a Tüke
Busz Zrt. részére rendelkezésre álló módosított működési kiadási előirányzat
1.159.036.000,- Ft-ról 1.709.036.000,- Ftra emelkedik.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy az 1. pontban
elfogadott működési támogatási összeg
módosításának fedezete a 2015. évi költségvetés 3. számú melléklet 2.2.2. (Ingatlanok értékesítése) során rendelkezésre
álló előirányzat, amelyhez értékesítésre jelöli a 22173/44 (Fagyöngy u.), 22878/1
(Nagyárpád), 23912/262 (Eszék u.), 43588
(Rezgő u.), és 23890/27 (Boross I. u.)

helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú
ingatlanokat.
A Közgyűlés felhatalmazza dr. Páva Zsolt
polgármestert az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti megállapodás aláírására.
Határidő :azonnal
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály
vezetőjét, hogy a módosított megállapodás értelmében a Tüke Busz Zrt. részére
meghatározott működési célú pénzeszköz
előirányzatát 550.000.000,- Ft-tal emelje
meg, és módosítsa a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklet
(Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai) 3.1. sorát, mint kiadási oldalt, valamint
ennek fedezetére a rendelet 3. számú
melléklet 2.2.2. (Ingatlanok értékesítése)
sorát, mint bevételi oldalt emelje meg.
Határidő:a 2015. évi költségvetés
soron következő módosítása
Felelős :Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
A Közgyűlés az előterjesztés 2. számú
mellékleteként csatolt – az Önkormányzat
és a Tüke Busz Zrt. között létrejött – közszolgáltatási szerződést azzal a módosítással fogadja el, hogy az új bérlettípus a
közfoglalkoztatottak számára minden naptári napon 05:00 óra és 22:00 óra között
időszakban valamennyi járaton korlátlan
számban legyen igénybe vehető.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti
szerződésmódosítás, jelen határozat 5.
pontjában jelzett módosítás figyelembevételével való aláírására.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 309/2014.
(11.27.) számú határozat 5. pontjának „A
hitel biztosítékai” részét az alábbiak szerint módosítja:
„A hitel biztosítékai:
határozatlan időre nyújtott jelzálog biztosíték az Önkormányzat tulajdonában álló
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alábbi ingatlanokra 300.000.000,- Ft keretösszeg erejéig:
17603/A/8 hrsz-ú ingatlan, Pécs, József
utca 19. I. em/5.
17585/1 hrsz-ú ingatlan, Pécs, Hunyadi
János utca 2/A.
16225 hrsz-ú ingatlan, Pécs, Tettye tér 3.
37666/A/1 hrsz-ú ingatlan, Pécs, Komlói út
195.
37666/A/2 hrsz-ú ingatlan, Pécs, Komlói út
195.
a hitelből megvásárolandó járműveken
alapított keretbiztosítéki zálogjog,
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott pénzeszköz átadások engedményezése zálogjog alapításával,
a szociálpolitikai menetdíj-támogatások a
Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett
bankszámlára történő igénylése,
Számlavezető pénzintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelek az adós pénzforgalmi számláira.
A Tüke Busz Zrt. és a Lapkert Zrt. között
fennálló szerződésből származó jegyértékesítési bevételek engedményezése zálogjog alapításával.”
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
277/2015.(09.24.) sz. határozat
A Pécsi Városfejlesztési NZrt. működési támogatásának átadásáról szóló
megállapodás 2. számú módosításáról
A Közgyűlés úgy dönt, hogy módosítja a
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
között 2015. február 24. napján létrejött
05-5/175-8/2015. számú, működési célú
támogatás átadásáról szóló megállapodást, az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.
A Közgyűlés felhatalmazza dr. Páva Zsolt
polgármestert a módosított megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály
vezetőjét, hogy az 1. pontban elfogadott
megállapodás-módosítás értelmében, a

Város 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet soron következő módosításánál a rendelet 9.
melléklet 1.1 sorát (Speciális célú pénzeszköz átadás), mint kiadási oldalt
25.000.000,- Ft-tal emelje meg, amelynek
fedezetéül a 10. melléklet (Tartalékok és
keretek) 4. sora, a Városfejlesztési keret
szolgál.
Határidő: 2015. évi költségvetési rendelet
soron következő módosítása
Felelős: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
278/2015.(09.24.) sz. határozat
A „Hulladékkezelés eszközparkjának és
informatikai rendszerének fejlesztése
Pécsett” című, KEOP-1.1.1/C/13-20130007 azonosító számú projekt támogatási szerződésének módosításáról
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a „Hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai
rendszerének fejlesztése Pécsett” című,
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0007 azonosító
számú projekt Támogatási Szerződésének
módosítását kezdeményezi a Közreműködő Szervezetnél. A kérelemben a projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2015.09.30-ról 2015.12.15-re változik, valamint a projekt finanszírozása szállítói finanszírozásról utófinanszírozott finanszírozásra módosul, oly módon, hogy
a fennmaradó projektelemekre jutó támogatás összege előleg keretében 100%-ban
lehívható.
A Közgyűlés felkéri a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, hogy a szerződésmódosítási kérelmet készítse el és küldje
meg a Közreműködő Szervezetnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Merza Péter vezérigazgató
A Közgyűlés felhatalmazza dr. Páva Zsolt
polgármestert a KEOP-1.1.1/C/13-20130007 azonosító számú projekt, Közreműködő Szervezet által elfogadott és összeállított Támogatási Szerződés módosításának aláírására.
Határidő: KSZ elfogadását követően
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Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
279/2015.(09.24.) sz. határozat
Az önkormányzat tulajdonában lévő
gazdasági társaságok működési célú
támogatás átadásának módosításáról
A Közgyűlés a Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata és az Irány Pécs Nonprofit Kft. között 2015. március 11. napján létrejött 05-5/175-6/2015. számú, működési
célú támogatás átadásáról szóló megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal módosítja. Az előirányzott 25.000.000,- Ft összegű támogatás helyett, a Társaság 44.365.000, Ft
összegű támogatás átadásban részesül
2015. évben, a módosítás szerinti ütemezéssel.
A Közgyűlés felhatalmazza dr. Páva Zsolt
polgármestert az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti megállapodás aláírására.
A Közgyűlés a Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft. között 05-5/17511/2015. sz. megállapodással előirányzott,
majd a 05-5/175-13/2015. sz. megállapodással módosított, működési célú támogatás átadásáról szóló megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja. Az előirányzott
24.700.000,- Ft összegű támogatás helyett, a Társaság 27.100.000, Ft összegű
támogatás átadásban részesül 2015. évben.
A Közgyűlés felhatalmazza dr. Páva Zsolt
polgármestert az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti megállapodás aláírására.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi
Kreatív Központ Kft. között 05-5/6083/2015. sz. megállapodással meghatározott támogatási összegen felül
54.000.000, Ft összegű támogatás átadásban részesül 2015. évben, október;
november; december hónapban a tárgyhónap 5. napjáig történő teljesítéssel.

A Közgyűlés felhatalmazza dr. Páva Zsolt
polgármestert az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti megállapodás aláírására.
A Közgyűlés a Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Pécsi Patrónus Nonprofit Kft. között 2015. május 21. napján
létrejött 05-5/125-2/2015. számú, működési célú támogatás átadásáról szóló
megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja. Az
előirányzott 2.500.000,- Ft összegű támogatás helyett, a Társaság 6.700.000, Ft
összegű támogatás átadásban részesül
2015. évben.
A Közgyűlés felhatalmazza dr. Páva Zsolt
polgármestert az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti megállapodás aláírására.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. között 2015. július
30-án létrejött működési célú támogatásról
szóló megállapodást az alábbiak szerint
módosítja. A megállapodásban előirányzott 381.000.000, -Ft azaz háromszáznyolcvanegymillió forint összegű működési
célú támogatásról, 425.000.000,- Ft-ra
emeli 2015. évben, a módosítás szerinti
ütemezéssel.
A Közgyűlés felhatalmazza dr. Páva Zsolt
polgármestert az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti megállapodás aláírására.
A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály
vezetőjét, hogy – az 1; 3; 5; 7 és 9. pont
értelmében– a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.17.) önkormányzati
rendelet soron következő módosításának
tervezetében a rendelet 9. melléklet 5.1
sorát 19.365.000,- Ft-tal növelje, a 9. melléklet 14.3 sorát 2.400.000,- Ft-tal növelje,
a 9. melléklet 15.1 sorát 54.000.000,- Fttal növelje, a 9. melléklet 6.1.sorát
4.200.000,- Ft-tal növelje, a 9. melléklet
9.1 sorát 44.000.000,- Ft-tal növelje, illetve
a 6. melléklet dologi kiadások sorát
123.265.000,- Ft-tal csökkentse.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
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280/2015.(09.24.) sz. határozat
Döntésről a Pécs, Király u. 7. szám
alatti ingatlan tárgyában
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő Pécs, Király u. 7. szám alatti, pécsi 17538/A/1,2,3,4,6 hrsz-ú ingatlanok kerüljenek tehermentesítésre, melyet követően a Pécs Holding Zrt. külön ellenérték
kikötése nélkül az Önkormányzat által
2015. július 17-én megkötött
keretmegállapodásban vállalt kötelezettség teljesítéseként, annak átvállalásával,
az átadói érdekkör által megjelölendő személy részére, 2015. december 15. napjáig
adja tulajdonba, az előterjesztés 1. számú
mellékleteként csatolt teljesítésátvállalási
megállapodás szerint. A Közgyűlés a teljesítésátvállalási megállapodás aláírására
a polgármestert felhatalmazza.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a jogügyletet
terhelő 16.902.000- Ft ÁFA összegét a
Pécs Holding Zrt. részére az Önkormányzat átadja, melynek fedezeteként a 2015.
évi költségvetési rendelet dologi kiadások
6. mellékletét jelöli meg és utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a rendelet
módosítása során döntését vezesse át.
A Közgyűlés felhatalmazza a Pécs Holding Zrt. igazgatóját a döntés tartalma szerinti tulajdonjog átadásáról szóló okirat előkészítésére, ingatlan-nyilvántartási eljárások lefolytatására.
A tulajdonjog átruházás feltétele, hogy az
ingatlanokra vonatkozóan bejegyzett zálogjog törléséhez a zálogjogosult hozzájáruljon, mely egyben a közgyűlési határozat
hatályba lépésének a feltétele.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
281/2015.(09.24.) sz. határozat
Megállapodás kötéséről a Pécs,
Universitas u. 2/a szám alatti ingatlanra
A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Pécs, Universitas u. 2/a. szám

alatti ingatlan vonatkozásában, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, mint társasházi tulajdon használati
viszonyainak megosztása és a helyiségek
és ingóságok közérdekű kötelezettségvállalás jogcímén történő használatba adása
tárgyában szerződést köt a Pécsi Tudományegyetemmel az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal; egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést
aláírja.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
282/2015.(09.24.) sz. határozat
Alapítványok polgármesteri keretből
történő támogatásáról
A Közgyűlés a város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) ön-kormányzati rendelet 10. mellékletében jelölt Polgármesteri keret terhére jóváhagyja az
alábbi alapítványok támogatását:
a)
Az Apolló Mozi Alapítvány részére
1 500 000 Ft összeg 2015. évi működési
és fenntartási költségeihez, valamint a jogdíjak kifizetéséhez.
b)
A Pécsi Balettért Alapítvány részére 1 000 000 Ft összeg a IX. Pécsi
Nemzetközi Tánctalálkozó megrendezésének, lebonyolításának költségre.
c) A Nevelők Háza Kórusalapítvány részére 250 000 Ft összeg az ünnepi koncertsorozat lebonyolítására, valamint az
ehhez kapcsolódó kottás könyv megjelenítésének költségeire.
d) A Corvin Alapítvány részére 90 000 Ft
összeg a Szentgyörgyi Dezső emléktáblája elkészítésének, valamint a megemlékezés lebonyolításának költségeire.
2. A Közgyűlés utasítja a Polgármesteri
Kabinet főosztályvezetőjét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések előkészítéséről.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
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4. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a támogatási szerződésben foglaltak szerint - a költségvetési fedezet rendelkezésre ál-lása esetén gondoskodjon a támogatási összegek átutalásáról.
Határidő:2015. október 31.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
Dr. Partos János főosztályvezető

283/2015.(09.24.) sz. határozat
Közművelődési szervezetek működési
támogatásáról
A Közgyűlés úgy dönt, hogy - a Polgármester 2015. augusztus 3. napján kelt, a
2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet 19.
§ (1) bekezdésében meghatározott átruházott hatáskörben eljárva meghozott utasítása alapján - a város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1.3. „Dologi kiadások” előirányzatából a 9. melléklet
„Egyéb működési pénzeszköz átadás kiadásai” sorra átcsoportosított előirányzat
terhére az alábbi szervezetek részére biztosít támogatást:
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG

SZERVEZET
Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány
Tegyünk Egymásért Egyesület
Khetanipe Egyesület
Pécsújhegyi Környezet- és Érdekvédelmi Egyesület
A Közgyűlés utasítja a Humán Főosztály
vezetőjét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések elkészítéséről.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály
vezetőjét, hogy a támogatási szerződésekben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatási összegek utalásáról.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Deákné dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
Dr. Maulné dr. Tóth Csilla

500.000,- Ft
500.000,- Ft
500.000,- Ft
400.000,- Ft
főosztályvezető

284/2015.(09.24.) sz. határozat
A 2015. évi városi civil pályázati forrásból odaítélt alapítványi támogatások jóváhagyásáról
A Közgyűlés a Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) ön-kormányzati rendeletében céltartalékok között nevesített Civil szervezetek támogatása céltartalék terhére, a 2015. évi Városi Civil
Pályázatra benyújtott szervezetek közül a
Civil Kuratórium javaslatai alapján a megjelölt támogatási összegekkel jóváhagyja
az alábbi alapítványok támogatását:

Szervezet neve Cél

1.

Apró Léptek
Alapítvány

A Fészek Bölcsőde közösségi tereinek felújítása során felmerülő, valamint a felújításhoz kapcsolódó
családi nap megrendezésének és lebonyolításának
személyi jellegű kiadásaira, tárgyi eszköz beszerzésére és programköltségeire.

Megítélt támogatás összege

350 000 Ft
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2.

Déli Szél Kortárs
Alkotói Fórum
Alapítvány

3.

Erdei Óvoda
Oktatási-Nevelési Alapítvány

4.

KÖZ-TÉR
Alapítvány

5.

MIOK a hátrányos helyzetű
emberekért
Alapítvány

6.

Pécsi Nádor
Galéria Alapítvány

7.

Szemem Fénye
- A Beteg Gyermekekért Alapítvány

A "Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány által egy új gyermekhospice ház létrehozását
támogató Jótékonysági bál megrendezésének személyi jellegű kiadásaira, tárgyi eszköz beszerzésére
és programköltségeire.

8.

Varázspálca a
Radnóti M. Úti
Óvodásokért
Alapítvány

A Radnóti M. Úti óvoda gyermekközösségének, érdeklődő szülőinek, meghívott vendégeknek szervezett túráinak, fesztiválnap megszervezésének, lebonyolításának személyi jellegű kiadásaira, tárgyi eszköz beszerzésére és programköltségeire.

9.

Zöld-Híd
Alapítvány

A Csillagvirág utcai játszótér megújításának, felújításának személyi jellegű kiadásaira, tárgyi eszköz beszerzésére és programköltségeire.
Az Erdei Óvoda Oktatási-Nevelési Alapítvány által
Mecsekszabolcson megrendezésre kerülő hagyományápoló kulturális programsorozat személyi jellegű kiadásaira, tárgyi eszköz beszerzésére és
programköltségeire.
A Bányász utcai játszótér rendbetételének, felújításának, valamint a megrendezésre kerülő "Családi
nap" lebonyolításának személyi jellegű kiadásaira,
tárgyi eszköz beszerzésére és programköltségeire.
A Pákolitz utcai játszótér rendbetételének, felújításának, valamint a megrendezésre kerülő "Játszónapok" lebonyolításának személyi jellegű kiadásaira, tárgyi eszköz beszerzésére és programköltségeire.
A Balokány Ligetben megtartandó művészeti projektek lebonyolításának személyi jellegű kiadásaira,
tárgyi eszköz beszerzésére és programköltségeire.

A "Zöld Ovi program" keretén belül "Tapasztald meg
Pécset!" interaktív vándorkiállítás és programok lebonyolításának személyi jellegű kiadásaira, tárgyi
eszköz beszerzésére és programköltségeire.

A Közgyűlés utasítja a Polgármesteri Kabinet főosztályvezetőjét, hogy gondoskodjon
a támogatási szerződések előkészítéséről.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály
vezetőjét, hogy a támogatási szerződésben foglaltak szerint - a költségvetési fedezet rendelkezésre állása esetén - gondoskodjon a támogatási összegek átutalásáról.
Határidő:2015. október 31.

350 000 Ft

290 500 Ft

173 000 Ft

315 000 Ft

350 000 Ft

350 000 Ft

175 000 Ft

250 000 Ft

Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
Dr. Partos János főosztályvezető
285/2015.(09.24.) sz. határozat
a Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas
Alapítvány támogatásának kiegészítéséről
A Közgyűlés úgy dönt, hogy - a Polgármester 2015. augusztus 3. napján kelt utasítása alapján a város 2015. évi költségve-
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téséről szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1.3. „Dologi kiadások” előirányzatából a 9. melléklet
„Egyéb működési pénzeszköz átadás kiadásai” sorra átcsoportosított előirányzatból - a Pécs-Egyházmegyei Katolikus
Caritas Alapítvány 400.000,- Ft összegű
pénzeszköz átadásban részesüljön.
A Közgyűlés utasítja a Humán Főosztály
vezetőjét, hogy gondoskodjon az előterjesztés melléklete szerinti pénzeszköz átadási szerződés elkészítéséről.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadási szerződés aláírására.
A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály
vezetőjét, hogy a pénzeszköz átadási
szerződésben foglaltak szerint gondoskodjon az 1. pont szerinti összeg utalásáról.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Deákné dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
Dr. Maulné dr. Tóth Csilla
főosztályvezető
286/2015.(09.24.) sz. határozat
Hozzájárulásról a Pécsi Lengyel Önkormányzat helyiség használatához
A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Pécsi Lengyel Önkormányzat a Megyervárosi
Általános Iskola és Gimnázium Pécs,
Testvérvárosok tere 1. sz. alatti iskola 1 db
tantermét pénteki napon 16-20 óra időtartamban nyelvoktatás céljára ingyenesen
használja .
A Közgyűlés felhatalmazza az
Elszámolóház igazgatóját a döntés tartalma szerinti okirat előkészítésére és aláírására.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina
főosztályvezető

287/2015.(09.24.) sz. határozat
a Pedagógusok Szakszervezete Baranya Megyei Szervezete székhely kérelméről
A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az
Pedagógusok Szakszervezete Baranya
Megyei Szervezete a Pécs, Bánki Donát u.
2. alatti önkormányzati ingatlant határozatlan időtartamra, térítésmentesen székhelyeként a Pécsi Törvényszéknek bejelentse.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
288/2015.(09.24.) sz. határozat
Pécs helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése II. támogatási szerződés módosításáról-"DDOP5.1.5/B-11-2011-0045
A Közgyűlés úgy dönt, hogy jóváhagyja a
DDOP-5.1.5/B-11-2011-0045 Pécs helyi
és térségi vízvédelmi rendszerének fej
lesztése című projekt szerződésmódosítási kérelmét, mely alapján a projekt véghatárideje 2015.09.30 napjáról
2015.10.31. napjára módosul, továbbá jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletében csatolt szerződésmódosítási
kérelem Polgármester Úr által történő aláírását.
A Közgyűlés felhatalmazza Polgármester
Urat, hogy a Közreműködő Szervezet által
elfogadott és összeállított Támogatási
Szerződés módosítást aláírja.
A Közgyűlés úgy dönt, Közgyűlésnek,
hogy jóváhagyja az előterjesztés 2. sz.
mellékleteként csatolt „a DDOP-5.1.5/B11-2011-0045 azonosítószámú „Pécs helyi
és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése II.” című projekthez kapcsolódó beszerzési és közbeszerzési és projektmenedzsment feladatok tárgyában,
szállítói finanszírozás keretében, valamint
kötelező nyilvánosság biztosítása és tájékoztatási feladatok tárgyában, utófinanszírozás keretében” című megbízási szerződés módosítását és felhatalmazza Dr.
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Páva Zsolt polgármestert annak aláírására.
Határidő: KSZ elfogadását követően
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
289/2015.(09.24.) sz. határozat
a Tüke Busz Zrt. pályázatának benyújtásáról a jegykiadó automata beszerzésére
A Közgyűlés úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Tüke Busz Zrt. 100%-os támogatás mellett pályázatot nyújtson be a
KÖZOP-ra a jegykiadó automaták megvalósítása céljából, és megindítsa a feltételes közbeszerzési eljárást.
A feltételes, közbeszerzési eljárás lebonyolításához önerő biztosítása nem szükséges, tekintettel arra, hogy valamennyi
lehívás fedezeteként európai uniós forrás
kerül biztosításra.
Határidő: azonnal
Felelős: Girán János alpolgármester
Dr. Merza Péter vezérigazgató
Baracsi László cégvezető
290/2015.(09.24.) sz. határozat
A Pécs Holding Zrt. által kezelt önkormányzati követelés apportálásáról a
Pécs Holding Zrt-be majd a Pécsi Követeléskezelő Egyesülésbe
A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzatának az önkormányzati ingatlanok bérlői felé fennálló, lejárt és elismert – teljes 258.651.703,- Forint összegű – követelésállományát 2014.
július 31-i állapot szerinti, a könyvvizsgáló
által megállapított 20.948.201,- Forint értéken - nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként – apportálja a Pécs Holding Zrt.-be
oly módon, hogy a teljes követelés összegéből 1.000.000,- Forint értékkel a Pécs
Holding Zrt. alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával felemeli, míg a fennmaradó 19.948.201,- Forint értéket a Pécs
Holding Zrt. tőketartalékába helyezi.
Az apportálás során az alaptőke
6.897.380.000 Ft-ról 6.898.380.000 Ft-ra,

1.000.000 Ft-tal emelkedik, 1 db
1.000.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvény kerül kibocsátásra. Az apportálást követően a részvényszerkezet a következő:
- 6896 db 1.000.000,- Ft névértékű névre
szóló törzsrészvény,
- 238 db 10.000,- Ft névértékű névre szóló
törzsrészvény.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a
követelésállomány 2015. szeptember 30ával történő rendelkezésre bocsátására,
erre vonatkozó nem pénzbeli hozzájárulás
(apport) rendelkezésre bocsátására, és a
részvények Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat aláírására a Közgyűlés
felhatalmazza a Polgármestert.
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécs Holding Zrt.. a fenti követelésállományt a
könyvvizsgáló által megállapított
20.948.201,- Forint értéken - nem pénzbeli
hozzájárulásként – tovább apportálja a Pécsi Követeléskezelő Egyesülésbe oly módon, hogy a teljes követelés összegéből
1.000.000.- Forint értékkel a Pécsi Követeléskezelő Egyesülés törzstőkéjét emelje
meg, míg a fennmaradó 19.948.201,- Forint értéket a Pécsi Követeléskezelő Egyesülés tőketartalékába helyezze.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A Közgyűlés felkéri a Pécs Holding Zrt.
Vezérigazgatóját, hogy az 1.-2. pontok
szerinti döntések végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, felkéri továbbá, hogy az Alapszabály módosítást
készítse elő, és a Cégnyilvántartásban vezesse át.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
291/2015.(09.24.) sz. határozat
a Lakhatási integrációt erősítő
településrehabilitáció Hősök terén című
és DDOP-4.1.2/B-13-2014-0005 számú
projekt támogatási szerződésének módosításáról
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A Közgyűlés úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Lakhatási integrációt erősítő
településrehabilitáció Hősök terén című és
DDOP-4.1.2/B-13-2014-0005 számú projekt támogatási szerződésének módosítását, mely alapján a projekt véghatárideje
2015.10.31 napjáról 2015.11.30 napjára
kerül kitolásra. A Közgyűlés jóváhagyja a
Támogatási szerződés módosítási kérelem Polgármester Úr által történő aláírását.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a Közreműködő Szervezet
által elfogadott és összeállított támogatási
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Merza Péter vezérigazgató
292/2015.(09.24.) sz. határozat
a Lakhatási integrációt erősítő
településrehabilitáció Pécs-Somogy
Bányatelepen című és DDOP-4.1.2/B13-2014-0006 számú projekt támogatási
szerződésének módosításáról
A Közgyűlés úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Lakhatási integrációt erősítő
településrehabilitáció Pécs-Somogy Bányatelepen című és DDOP-4.1.2/B-132014-0006 számú projekt támogatási szerződésének módosítását, mely alapján a
projekt véghatárideje 2015. október 31
napjáról 2015. november 30 napjára kerül
meghosszabbításra. A Közgyűlés jóváhagyja a Támogatási szerződés módosítási kérelem Polgármester Úr által történő
aláírását.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a Közreműködő Szervezet
által elfogadott és összeállított támogatási
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Merza Péter vezérigazgató

293/2015.(09.24.) sz. határozat
a Lakhatási integrációt erősítő
településrehabilitáció
Pécsbányatelepen című és DDOP4.1.2/B-13-2014-0004 számú projekt támogatási szerződésének módosításáról
A Közgyűlés úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Lakhatási integrációt erősítő
településrehabilitáció Pécsbányatelepen
című és DDOP-4.1.2/B-13-2014-0004
számú projekt támogatási szerződésének
módosítását, mely alapján a projekt véghatárideje 2015. október 31 napjáról 2015.
november 30 napjára kerül meghosszabbításra. A Közgyűlés jóváhagyja a Támogatási szerződés módosítási kérelem Polgármester Úr által történő aláírását.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a Közreműködő Szervezet
által elfogadott és összeállított támogatási
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Merza Péter vezérigazgató
294/2015.(09.24.) sz. határozat
a Lakhatási körülmények javítása PécsGyörgy telepen című és TIOP-3.2.3.A13/1-2013-0005 számú projekt támogatási szerződésének módosításáról
A Közgyűlés úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Lakhatási körülmények javítása PécsGyörgy telepen című és TIOP-3.2.3.A13/1-2013-0005 számú projekt támogatási
szerződésének módosítását, mely alapján
a projekt véghatárideje 2015. október 31
napjáról 2015. november 30 napjára kerül
kitolásra. A Közgyűlés jóváhagyja a Támogatási szerződés módosítási kérelem Polgármester Úr által történő aláírását.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a Közreműködő Szervezet
által elfogadott és összeállított támogatási
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Merza Péter vezérigazgató
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296/2015.(09.24.) sz. határozat
Erzsébet-utalvány biztosításáról közalkalmazottak részére
A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2015. november, valamint 2015. december hónapban
„Csekély mértékű ajándék” jogcímen, Erzsébet-utalvány formájában nettó 50005000 Ft béren kívüli juttatást biztosít közalkalmazotti jogviszonyban álló azon dolgozói részére, akik cafeteria, vagy más rendszeres béren kívüli juttatásban nem részesülnek.
A közalkalmazotti létszám tekintetében,
nettó 16.490.000 Ft, az Szja tv. alapján
pedig összesen bruttó 24.927.933 Ft kiadást jelent az önkormányzat számára.
A béren kívüli juttatás az alábbi pécsi intézmények közalkalmazotti jogviszonyban
álló alkalmazottait érinti:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények
Igazgatósága
Pécs Megyei Jogú város Önkormányzatának Integrált Szociális Intézménye
Kertvárosi Óvoda
Nyugati Városrészi Óvoda
Városközponti Óvoda
Keleti Városrészi Óvoda
Apáczai Óvoda és Általános Művelődési
Központ
Pécsi Megyei Jogú Város Pécsi Kulturális
Központ
Janus Pannonius Múzeum
Csorba Győző Könyvtár
Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a béren kívüli
juttatáshoz szükséges fedezetet a Város
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015
(II.17) önkormányzati rendelet 10. mellékletben meghatározott „Általános tartalék”
terhére biztosítja.
A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály
vezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott intézmények november, december hónapra megállapított létszáma alapján az
intézmény finanszírozását a béren kívüli
juttatás összegével emelje meg.

A Közgyűlés utasítja a fent említett intézmények vezetőit, hogy a közalkalmazottak
részére gondoskodjanak a béren kívüli juttatás kifizetéséről.
Határidő :azonnal
Felelős: Dr. Őri László alpolgármester
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
valamennyi intézmény igazgatója
297/2015.(09.24.) sz. határozat
a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.
működési célú támogatás átadásának
módosításáról
A Közgyűlés a Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. között 2015. március 11.
napján létrejött 05-5/175-5/2015. számú,
működési célú támogatás átadásáról szóló
megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja akként, hogy a 2015. év december hónapjára előirányzott 20.000.000,- Ft. működési
célú támogatást 2015. október hónapban
folyósítja a Társaság számára.
A Közgyűlés felhatalmazza dr. Páva Zsolt
polgármestert az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
298/2015.(09.24.) sz. határozat
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött használati szerződés
módosításáról
A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt tartalommal módosítja a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. május 23-án megkötött használati szerződését.
A Közgyűlés felhatalmazza Dr. Őri László
alpolgármestert a használati szerződés 3.
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számú módosításáról szóló okirat aláírására.
Határidő: 2015. október 30.
Felelős: Dr. Őri László alpolgármester
Magay Miklós főosztályvezető
299/2015.(09.24.) sz. határozat
Együttműködési Megállapodás megkötéséről a Türr István Képző és Kutató
Központtal – TÁMOP-5.3.6-11/1-20120001
A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata a Benned a
Létra! - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0001 sz.
projekt sikeres megvalósítása érdekében
szakmai együttműködési megállapodást
köt a Türr István Képző és Kutató Intézettel az előterjesztés melléklete szerinti szövegezéssel.
A megállapodás pénzügyi kötelezettséget
nem jelent az Önkormányzat számára.
A Közgyűlés felhatalmazza Dr. Páva Zsolt
polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Merza Péter vezérigazgató
300/2015.(09.24.) sz. határozat
Sopianae - Baranya Megyei Római Kori
Leletei állandó régészeti kiállítás megvalósítása II. ütem című támogatási
szerződés elfogadásáról
A Közgyűlés utólagosan jóváhagyja, Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata által
aláírt, az előterjesztéshez csatolt „SOPIANAE – Baranya megye római kori leletei”
című állandó régészeti kiállítás megvalósítása II ütem tárgyú támogatási szerződést,
mely alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az állandó régészeti kiállítás
II ütemének megvalósításához bruttó 23
millió forint támogatásban részesült.
A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a
184/2015. (05.28.) számú határozat 2.
pontját, és úgy dönt, hogy a mindösszesen

bruttó 25.555.556.- forint összköltségű
projekt megvalósításához az elszámolható
költség 10 %-ának megfelelő összegű,
azaz bruttó 2.555.556.- forint önerőt a Janus Pannonius Múzeum biztosítja.
Az Önkormányzat a támogatás összegét,
azaz bruttó 23.000.000.- forintot átadja a
Janus Pannonius Múzeum részére a támogatási szerződés szerinti feladatok elvégzése érdekében.
Határidő: támogatási összeg
megérkezését követően
Felelős: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
A Janus Pannonius Múzeum a 3. pont
szerinti támogatási összeg és a hozzá rendelt önerő – mindösszesen 25.555.556.forint - felhasználásról analitikus nyilvántartást köteles vezetni és a támogatási
szerződés szerinti határidőn belül köteles
tételes elszámolását a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-n keresztül az Önkormányzat számára benyújtani.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Walterné Müller Judit
mb. igazgató
301/2015.(09.24.) sz. határozat
a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. ingatlanhasznosításáról szóló 166/2013. (05.16.)
számú határozat módosításáról
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécsi Sport
Nonprofit Zrt. ingatlanhasznosításáról
szóló 166/2013. (05.16.) számú határozatának 3. pontját úgy módosítja, hogy azt a
Futsal csapat sportszervezet ingatlanhasználatával egészíti ki a következők szerint:
„Futsal csapat
Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub
Székhely:
7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.
Adószám: 19940681-1-02
Képviseli: Dr. Ács Pongrác
Lauber Dezső Sportcsarnok:
maximum 200 óra/év”.
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A Közgyűlés felkéri a Humán Főosztály
vezetőjét, hogy döntéséről az érintetteket
értesítse.
Határidő: 2015. szeptember 24.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Vári Attila vezérigazgató

302/2015.(09.24.) sz. határozat
Kulturális célú alapítványok támogatásáról
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a város 2015.
évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.)
önkormányzati rendelet 10. mellékletében,
a céltartalékok között nevesített „Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások”
keret terhére a következő alapítványok részére biztosít támogatást:

SZERVEZET

TÁMOGATÁSI CÉL

ÖSSZEG

Jelenkor Alapítvány

2015. évi rendezvényeinek programköltsége

500 000 Ft

Apolló Mozi Alapítvány

2015. évi fenntartási, működési és programköltség, jogdíjak

1 500 000 Ft

Pécsi Balettért
Alapítvány

2015. szeptember 29. és október 4. között
400 000 Ft
megrendezésre kerülő IX. Pécsi Nemzetközi
Tánctalálkozó megrendezése (programköltség)

Matego Matematikai
Tehetséggondozó
Közhasznú Alapítvány

2015. évi matematikai tehetséggondozó foglal- 100 000,- Ft
kozások általános iskolások, illetve középiskolások számára – személyi jellegű kiadások

A Közgyűlés utasítja a Humán Főosztály
vezetőjét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések elkészítéséről.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály
vezetőjét, hogy a támogatási szerződésekben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatási összegek utalásáról.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester
Dr. Deákné dr. Pap Krisztina
főosztályvezető
Dr. Maulné dr. Tóth Csilla
főosztályvezető
303/2015.(09.24.) sz. határozat
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésének módosításáról

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel megkötött ellátási szerződést az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal módosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza Dr. Páva Zsolt
polgármestert az ellátási szerződést módosító szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Maulné dr. Tóth Csilla
főosztályvezető
304/2015.(09.24.) sz. határozat
a Közgyűlés nyári szünete alatt a Jogi
és Ügyrendi Bizottság által átruházott
hatáskörben hozott döntésekről szóló
beszámolóról
A Közgyűlés jóváhagyja a Jogi és Ügyrendi Bizottság által - a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelet 6.
§ (7) bekezdése alapján, a nyári szünet
ideje alatt átruházott hatáskörben - hozott:
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102/2015. (07.20), 103/2015. (07.20.),
104/2015. (07.20.), 105/2015. (07.20.),
106/2015. (07.20.), 107/2015. (07.20.),
108/2015. (07.20.), 109/2015. (07.20.),
110/2015. (07.20.),
111/2015. (07.24.),
113/2015. (08.25.), 114/2015. (08.25.),
115/2015. (08.25.), 116/2015. (08.25.),
117/2015. (08.25.), 118/2015. (08.25.),
119/2015. (08.25.), 120/2015. (08.25.),

121/2015. (08.25.), 122/2015. (08.25.),
123/2015. (08.25.), 124/2015. (08.25.),
125/2015. (08.25.), 126/2015. (08.25.),
127/2015. (08.25.), 128/2015. (08.25.),
129/2015. (08.25.), 130/2015. (08.25.),
131/2015. (08.25.), 132/2015. (08.25.),
133/2015. (08.25.), 134/2015. (08.25.),
135/2015. (08.25.), 136/2015. (08.25.)
számú döntésekről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Lovász István jegyző

MELLÉKLETEK TÁRA
Melléklet a 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
1. Az SZMSZ 1. melléklete a következő 4. sorral egészül ki:

(1.)

4.

A
(a polgármesterre átruházott közgyűlési
hatáskör megnevezése)
Dönt a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett a
működőképesség fenntartása vagy a likviditás
megőrzése érdekében az átadott pénzeszköz átutalása ütemezésének módosításáról, amennyiben
azt a gazdasági társaság működése körében felmerült ok indokolttá teszi.

B
(a hatáskör átruházást tartalmazó
önkormányzati rendelet megnevezése)
az Önkormányzat mindenkor hatályos éves költségvetési rendelete

