Szám: I/F/45-10/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. november 28-án
(csütörtökön) 14 óra 40 perckor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király
tér 8.) megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, Bomba Gábor, Csillagné Szánthó Polixéna, Csötönyi László, dr. Haag
Éva, Faragó Zsolt, Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér, Gulyás Róbert, Gyurkovics János, Illés Tamás,
Kővári László, Máté Péter, Murvai Árpád, Rácz Zoltán Rókus, Zaják Rita képviselő.
Összesen: 15 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Märcz László igazgatóságvezető,
Herr Teréz főépítész,
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető,
Rieger Beáta osztályvezető,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 15 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a frakciók között konszenzus
született abban, hogy rendkívüli közgyűlés keretében tárgyalják a halaszthatatlan témájú
ügyeket, illetve azokat az előterjesztéseket, amik az elmúlt napokban érkeztek. A Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló rendeletben rögzítésre került az a helyzet, amikor szóban
történik a rendkívüli ülés összehívása, ha az ülésre okot adó körülmény a Közgyűlés azonnali
megtartását indokolja. Kéri, hogy a rendkívüli ülés napirendjére kerülő témák halaszthatatlan
jellegére tekintettel a rendkívüli ülés szóban történő összehívásának elfogadásáról döntsön a
közgyűlés.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendkívüli közgyűlés ülésének napirendjét melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
1
kgyr1128jkv

1. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet módosítására, valamint az 1-2. és 5. függelékeinek
módosítására (tervezet)
(212. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: Jegyző Asszony segítségét kéri a napirend ismertetésében. A Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázatra érkezett, benyújtott pályázatok tekintetében a Szociális és
Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben döntött eddig, azonban a bizottság még nem
állt fel, ezért a hatáskört vissza kell vennie a közgyűlésnek a határidő rövidsége miatt. Ehhez
az SZMSZ módosítására van szükség.
dr. Molnár Kata jegyző: Miután lesz még a rendkívüli ülésen olyan hatáskör, melyet vissza kell
vennie a közgyűlésnek, javasolja, hogy halaszthatatlan döntések miatt a beszerzési
eljárásoknál az eredménymegállapítást - mely a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hatásköre, az
ajánlattételi idő lejártakor döntést kell hozni benne - vegye vissza magához a közgyűlés.
Polgármester úr ismertette, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat tekintetében a
páláyzatok elbírálása a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik az SZMSZ
szerint, ezért ezt a két hatáskört javasolja a közgyűlés hatáskörébe visszavonni ideiglenesen,
amíg fel nem állnak a bizottságok. Emiatt február 1-jei hatállyal pedig javasolja hatályon kívül
helyezni az ideiglenes szabályt.
Zaják Rita képviselő: Két előterjesztés-javaslatához szeretné kiosztani az előterjesztéseket,
ehhez kéri polgármester úr engedélyét.
Ács Rezső polgármester: Kiosztásra kerülhetnek az előterjesztések. Előtte kéri, hogy az
elhangzott SZMSZ- módosító indítványról az érintett két hatáskör vonatkozásában szavazzon
a közgyűlés.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet-módosítás elfogadására tett
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
27/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ács Rezső polgármester: Kéri Zaják Rita képviselő asszonyt, hogy az előterjesztés-javaslatainak
a pontos címét ismertesse, a rendkívüli ülés napirendjén még a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat elbírálása szerepel, melyet zárt ülés keretében szükséges tárgyalni.
Zaják Rita képviselő: Az első előterjesztés címe: „Javaslat a lakossági klímaalkalmazkodási
terv kidolgozására” című, 222. számú előterjesztés, a második előterjesztés címe: „Javaslat az
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„Ez a Minimum! program végrehajtásához szükséges korrupció elleni intézkedésekre” című,
223. számú előterjesztés.
A hivatal munkatársai kiosztották az írásbeli előterjesztéseket.
Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy terveik szerint jövő héten tartanának egy rendkívüli
közgyűlést a határidős előterjesztések miatt.
A polgármester szavazásra teszi fel az ismertetett napirendi pont-javaslatokat, melyet a
közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
2.

Javaslat a lakossági klímaalkalmazkodási terv kidolgozására
(222. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő

Zaják Rita képviselő: Személy szerint is fontos témákat vetetett fel napirendre. Felolvassa a
jegyzőkönyvhöz csatolt, 223. számú előterjesztést. Elmondja, hogy ahhoz, hogy a terv
kidolgozása megvalósulhasson, az kell, hogy megszavazza a közgyűlés, fontos kimondani, hogy
klímavészhelyzet áll fenn.
Ács Rezső polgármester: Kéri, hogy magyarázza el képviselő asszony, mit jelent a
klímavészhelyzet és mi a klímaadaptív program?
Zaják Rita képviselő: A klímavészhelyzet kimondásával felhívják a figyelmet a problémára, de
Szekszárd-specifikusan le kell bontani tényezőkre a helyzetet, melyet a jövőben
szakemberekkel közösen szeretnék kidolgozni.
Ács Rezső polgármester: Nem érzi kellően alátámasztottnak az előterjesztést, de
természetesen tárgyaljanak róla. Szekszárd a Klímaszövetségnek tíz éve tagja, minden
innovációban részt vehetnek, mely a szövetségben történik.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Máté Péter frakcióvezető képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságban folyamatosan
foglalkoztak a klímavédelemmel. Szekszárdnak van klímastratégiája, a Klímabarát Települések
Szövetségének a tagja. Legalább öt-hat ülésen Baka György, a Zöldtárs Alapítvány vezetője
beszámolt erről. Ezek nem elegek képviselő asszonynak?
Zaják Rita képviselő: A klímavészhelyzet nem csak Szekszárdra tartozik, a bolygó van
veszélyben. Ennek fontosságát a bizottsági struktúrában is meg akarják jeleníteni.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: Nemrég volt például Balázs László parancsnok úrnak egy előadása a
témában, az utóbbi években pedig kifejezetten a mezőgazdasági ágazatokat érintően
foglalkoztak a témával, ő is majdnem negyven éve foglalkozik Szekszárd meteorológiai
adataival, tudja, hogy ez veszélyforrás, ezért is csatlakoztak már tíz éve a klímaszövetséghez.
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Véleménye szerint az önkormányzatok tudják, milyen helyi, speciális problémákkal kell
szembenézniük, pl. Szekszárdon fontosak voltak a betonvápás vízelvezetők, hogy az iszap ne
jöjjön le a dombokból. Azonban nem minden megjelenési formájával ért egyet a
klímavészhelyzetre való figyelemfelhívásnak.
Máté Péter frakcióvezető képviselő: 2017-ben az Éghajlatvédelmi Szövetség díjat adott
Szekszárd városnak a klímastratégiájáért, tehát jól tették a dolgukat. Azért nem érti, miért kell
ezen változtatni.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: A Polgármesteri Hivatal felújítása során 240 kW maximális
hőmennyiséget lehet megtakarítani, a bruttó 640 millió forintos beruházási költségen. Ha
kiszámolják a szén-dioxid kibocsátás megtakarításának mértékét, akkor nyolcvanöt
tonna/évet jelent. Viszont például a Wosinsky lakótelepen 640 millió forintból lakásonként
kettőmillió forintból háromszáz lakás hőszigetelést lehetett volna megoldani, a hőszigetelést
900 tonna/évre lehetett volna változtatni. A jövőben szakmai szemlélettel kellene
gondolkodni a témáról.
Ács Rezső polgármester: Ennek a projektnek a keretében lett a Kadarka utcai Óvoda épülete
is megújítva, így pontos a kép. A jövő vonatkozásában a többség felelőssége, hogy milyen
témákat kíván a költségvetésben előre hozni, ezekhez forrást is kell biztosítani. Meglátják,
hogy a költségvetés tervezésekor mennyire lesznek ezek a dolgok működőképesek. Az elmúlt
időszakban meg tudták mondani, mire szeretnék fordítani a forrásaikat, először a TOPpályázati rendszer keretében mondhatták meg az önkormányzatok, mire költhetik a pénzt, a
kormányzat leszerződött velük a pályázati források felhasználására.
Máté Péter frakcióvezető képviselő: Az előterjesztés az eddigi tevékenységet kritizálja? Úgy
gondolja, hogy jól tették a dolgukat. Véleménye szerint egy közintézmény felújítása nem
összekeverhető a panellakások felújításával.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Azért hozott ilyen példát fel, mert kiszámolta. Szemléletváltásra
van szükség, lehet, hogy nem egyik napról a másikra, de szükség van rá.
Zaják Rita képviselő: Megköszöni az ezirányú munkáját a bizottságnak, kéri, hogy ezt
folytassák tovább közösen. Kéri, hogy kicsit jobban fókuszáljanak erre az itt élők
vonatkozásában. Véleménye szerint hallgassanak meg szakembereket és alakítsák ki együtt a
stratégiát. Nem azért mennek a fiatalok a klímatüntetésre, mert nem akarnak az iskolába
menni, ő sem ezért volt ott, hanem kijelentik, hogy nekik ez rendkívül fontos dolog.
Murvai Árpád képviselő: Úgy emlékszik, hogy Einstein mondta, hogy új kihívásokat régi
gondolkodással nem lehet megoldani. Kéri, hogy fogadják el a klímaváltozás jegyeinek és
jelenségeinek a fontosságát, a talajerózió, a nyári hőmérséklet emelkedés stb. probléma lehet,
javasolják szakemberekkel átnézni ezeket a problémákat. Gyakran előfordul, hogy a fiatalok
nem szeretnek iskolába menni, de meg szeretné védeni őket, talán ők az egyetlen
reménységeik, hogy megoldják ezeket a problémákat.
Ács Rezső polgármester: Köszöni képviselő asszonynak, hogy elismerte a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság, valamint a közgyűlés korábbi munkáját a kérdésben, tehát van mire
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alapozniuk. A diáktüntetéseken még nem hallott hasznos tanácsokat elhangzani, ez a baja
velük. A szekszárdi csapvizet sem hiába reklámozzák, az éves PET palack mennyiségének
csökkentése érdekében teszik. A fejlesztéseiknél is fontosnak tartják a környezetvédelem
témáját.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
232/2019. (XI.28.) határozata
lakossági klímaalkalmazkodási tervének kidolgozásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése –
1.
felismerve, hogy az éghajlatváltozás alapvető
fenyegetést jelent a jólétre, a társadalmi békére és a jövő
generációk életfeltételeire, megállapítja, hogy klímavészhelyzet
áll
fenn;
2.
kinyilvánítja, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés
előmozdítását Magyarország Alaptörvénye P) cikk (1)
bekezdéséből fakadóan, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4)
bekezdés 12. pontja alapján Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlése is kötelességének tekinti;
3.
felkéri az érintett Szakbizottságot, hogy dolgozza ki és
terjessze
a
Közgyűlés
elé
Szekszárd
lakossági
klímaalkalmazkodási tervét.
Felelős: Szakbizottság
Határidő: 2020. december 31.
3.

Javaslat az „Ez a Minimum! program végrehajtásához szükséges korrupció elleni
intézkedésekre
(223. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő

Zaják Rita képviselő: Tisztában van vele, hogy az önkormányzatnak van ilyen irányú
rendelkezése, de szeretnék, ha a nyilvánossági kör bővülne és az antikorrupciós cselekvéseik
megerősítést nyernének. Felolvassa a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés határozati
javaslatát.
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Ács Rezső polgármester: Megütötte a fülét az önkormányzat résztulajdonában álló gazdasági
társaságok említése, melyek esetében bizonyos jogosultsága van az önkormányzatnak, de
nem taggyűlésként működnek. Ilyen esetekben törvényességi észrevételt hivatalosan fog
kérni, csak akkor írja alá a határozatokat, ha minden magyar jogszabálynak megfelelnek.
Máté Péter frakcióvezető képviselő: Jegyző asszonytól kérdezi, hogy az előterjesztésben
szereplő intézkedési tervvel új kapukat döngetnek, kell-e az önkormányzatnak változtatni
valamin a működésében és mekkora munkát jelent ez a polgármesteri hivatalnak?
dr. Molnár Kata jegyző: Nagy munkát jelent a hivatal számára, de megoldható. Vannak olyan
pontjai a tervnek, melyek törvényben és helyi jogszabályban már rögzítettek. Az ülés előtt látta
az indítványt és jelezte, hogy vannak törvényességi aggályai azzal kapcsolatban, hogy egy
törvényi kötelezettséget ismétel egy önkormányzati határozat. Felesleges ezeket deklarálnia
a közgyűlésnek. A közgyűlés és bizottsági ülések nyilvánosságának biztosítása is törvényi
kötelezettség. A közzététellel kapcsolatos feladatokat is törvény írja elő és helyi szabályzat is
van rá, javasolta ezt pontosítani, mely meg is történt. A szerződések nyilvántartási
rendszerének megújítását a polgármesteri hivatal 2019. december 20. határidőig végzi el, az
eddigi szerződéstár és a megújuló rendszer közötti adatátvitel nem egyszerű, mert nem
azonos adatokat tartalmaz.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Kiegészítő javaslattal él, szerződések és mellékletei szóval kéri
kiegészíteni a határozati javaslat 2. pont d) pontját.
Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy mindig nyilvánosak a bizottsági ülések és a közgyűlés
is, az SZMSZ pedig még azt is lehetővé teszi, hogy ha egy állampolgár hozzá szeretne szólni az
adott témához, akkor a közgyűlés hozzájárulásával két percben beszélhet. A törvényi
előírásoknak eddig is megfelelt az önkormányzat.
dr. Haag Éva képviselő: Egy problémája van az előterjesztéssel, hogy olyan, mintha eddig nem
történt volna így minden. Az atlatszo.hu, a K-Monitor és az egyéb civil szervezetek által javasolt
minimum eddig is működött, törvény írta elő a kereteket. Ha ő elfogadja az előterjesztést, az
azt jelentené, hogy elismeri, eddig nem működtek a törvényeknek megfelelően a felsorolt
dolgok. Eddig is minden átláthatóságot biztosító dokumentum felkerült a honlapra, vagy ha
mégsem, akkor számon kell kérni a végrehajtást, a cégvezetőket, a jegyzőt.
Zaják Rita képviselő: Ami eddig is működött, az ezután is fog, arra szeretné felhívni a
figyelmet, amit még pótolni kell, például a közgyűlés, bizottságok üléseinek közvetítése.
Ács Rezső polgármester: Ennek a költségvetési forrását a többségnek kell megteremteniük.
Az előterjesztésben felsorolt szervezeteket nem tudja, hogy jönnek az önkormányzat
működéséhez. Támogatja az ÉSZ-programban, hogy adják vissza Szekszárdot a
szekszárdiaknak. Meg lehet nézni, hogy a beruházásoknál milyen mértékben vannak
szekszárdi vállalkozások bevonva. A többségi felelősség fennáll a döntéseiknél.
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Rácz Zoltán Rókus képviselő: A szekszard.hu honlapon nem találja meg ezeket az
adattartalmakat. Amikor megkérték az önkormányzati cégektől a közérdekű adatokat, volt,
amelyik másfél hónapot gondolkodott rajta. Ami nincs meg, azt pótolják.
Murvai Árpád képviselő: dr. Haag Éva képviselő asszony szavait megnyugtatással hallgatta, a
nyilvánosság szót kell kicsit tágabban értelmezni, mert ma már sokkal tágabb teret fejez ki a
nyilvánosság. Kéri, hogy arról próbáljanak meg beszélni, ami elhangzik, ami valakitől
elhangzott, azt zárják ki.
Máté Péter frakcióvezető képviselő: Az a javaslata, hogy ami eddig is működött az
önkormányzatnál, azt vegyék ki a határozati javaslatból, csak az a módosítás maradjon benne,
amit szeretnének. Kicsit gyanúsításnak tűnik, ugyanúgy, mint a klímavédelmi előterjesztésnél.
Ács Rezső polgármester: Furcsa dolgokat talál az előterjesztésben, például az önkormányzati
költségvetés átláthatósága. 1990 óta ebben a teremben készül el a költségvetés, ha ezt nem
így gondolja képviselő asszony, akkor nagy baj van. A költségvetési rendelet közzététele
törvényi kötelezettség is, minden évben így működött. Abban egyetért frakcióvezető úrral,
hogy ha javítani akarnak a meglévő rendszeren, az maradjon benne, de ami eddig is működött,
azt vegyék ki. Az előterjesztés címe arra utal, hogy korrupció van a városban, ez a feltételezés
nem segíti elő az együttműködést.
Bomba Gábor frakcióvezető képviselő: Az előterjesztés arról szól, hogy a közgyűlés felkéri a
jegyzőt, nézze meg, mi van betartva, mit lehet módosítani a javaslatok alapján, például
lehessen rákeresni szavakra, így strukturáltabban lehet keresni dokumentumokat. Fontos,
hogy az emberek könnyen megtalálják, ha keresni szeretnének az anyagok között. Ha
szükséges, a jegyző tegyen előterjesztést, ha nem szükséges, akkor nem kell rendeletet
módosítani, egyéb dolgot tenni.
Ács Rezső polgármester: Bulvárosnak gondolja a címet, nem teljesen fedi véleménye szerint
az előterjesztés tartalmát.
Rácz Zoltán Rókus egyperces hozzászólása: A 2018-as költségvetésben hatszázmillió forint fel
volt tüntetve a Paks-Szekszárd távhővezetékre, ami eltűnt, átláthatóbbá kell tenni, hogy nem
lett például kifizetve semmi rá, nem valósult meg. Erre gondol, jobbító szándékú az
előterjesztés.
Ács Rezső polgármester: Tervként szerepelt a hatszázmillió forint, de nem volt ilyen jellegű
pályázat kiírva, melyből meg tudnák megvalósítani a beruházást.
Máté Péter frakcióvezető képviselő: Határozati javaslathoz módosító indítványa, hogy kérje
fel a közgyűlés a jegyzőt, vizsgálja meg, mi az, ami megvalósult a programból és eddig is
működött, mi az, amit be kellene emelni.
Ács Rezső polgármester: Nem tudja, melyik részét akarja a határozati javaslatnak módosítani
az indítvány.
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Máté Péter frakcióvezető képviselő: Az előterjesztés esetében sokkal hosszabb időt igényel
utánanézni, mi az, aminek megfelel az önkormányzat, mi az, aminek nem. Javasolja, hogy kérje
fel a jegyzőt a közgyűlés, nézze át, mik azok a részei az előterjesztésnek, melyek már
működnek és milyen intézkedéseket kérnek pluszban, erről a következő ülésen dönthetnének.
Zaják Rita képviselő: Javasolja az előterjesztés címének változtatását az alábbira: „Javaslat az
átláthatóság és a nyilvánosság javításáról- Ez a minimum!” A határozati javaslatban benne
van, hogy a jegyző vizsgálja meg a működést, a program megvalósult elemének tekinthetik,
ami jelenleg is működik. A közgyűlés a program iránti elkötelezettségét nyilvánítja ki az
előterjesztés elfogadásával.
Ács Rezső polgármester: Ha jól érti, a határozat szövege marad azzal a kiegészítéssel, hogy a
szerződések mellékletei is bekerül a szövegezésbe. Az előterjesztés új címét javasolja berakni
a határozat címeként, mert annak még nincs címe, erről szavaztat.
A polgármester szavazásra teszi fel módosító indítványt, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
Ács Rezső polgármester: A határozati javaslat 4. pontjában az utolsó sorban javasolja beírni a
szerződések szó mögé az „és mellékleteik” szavakat, erről a módosításról szavaztat.
A polgármester szavazásra teszi fel módosító indítványt, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a résszavazatokkal együtt a határozati javaslatot,
melyet a közgyűlés- melynek a létszáma 15 fő - 9 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
233/2019. (XI.28.) határozata
az átláthatóság és a nyilvánosság javításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
kinyilvánítja az Átlátszó.hu, a K-Monitor és a
Transparency
International
Magyarország
civil
szervezetek által javasolt „Ez a Minimum!” korrupció elleni
és átláthatósági program (a továbbiakban: Program)
megvalósítása iránti elkötelezettségét;
2.
a
Program
megvalósítása
érekében
az
önkormányzat működését elsősorban az alábbi
területeken tervezi átláthatóbbá tenni:
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a)
a közgyűlés és a közgyűlés bizottságai üléseinek
nyilvánossága, közvetítése;
b)
az önkormányzat kezelésében lévő közérdekű és
közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos eljárások, az
ilyen adatok megismerhetővé tétele;
c)
az önkormányzati költségvetés végrehajtása és az
önkormányzati gazdálkodás;
d)
az
önkormányzat,
az
önkormányzat
fenntartásában álló költségvetési szervek, valamint az
önkormányzat
által
alapított
vagy
tulajdoni
részesedésével működő gazdasági társaságok által kötött
szerződések, az önkormányzat által kiírt közbeszerzések;
e)

az önkormányzati vagyon kezelése;

f)
az önkormányzat által alapított vagy tulajdoni
részesedésével
működő gazdasági társaságok gazdálkodása;
3.
felhívja a jegyzőt, hogy tekintse át az
önkormányzat és az önkormányzat által alapított vagy az
önkormányzat
tulajdoni
részesedésével működő
gazdasági társaságok adatnyilvánossággal kapcsolatos
gyakorlatát és tegyen eleget az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben előírt közzétételi
kötelezettségének;
Határidő: 2020. január 2.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.
felhívja a jegyzőt arra, hogy tegyen előterjesztést a
Program végrehajtásához szükséges jogszabályok
megalkotására;
készítsen
rendelet-tervezetet
az
önkormányzati ügyeket érintő egyedi közzétételi listákról,
melyben az önkormányzatra, az önkormányzat kizárólagos
és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra
kiterjedő hatállyal a 2014. január 1-től megkötött
szerződései
(azok
módosításai),
valamint
a
szerződéskötést
megelőző
kiválasztási
eljárás
dokumentációja adatkörben - az adatvédelmi előírásokra
és az üzleti titok védelmére is tekintettel - további
kötelezően közzéteendő adatkört (egyedi közzétételi lista)
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határozzon meg. A rendelet-tervezet tartalmazzon arra
vonatkozó szabályozást is, hogy a szerződések fontosabb
paramétereit elektronikusan kereshető adatbázisban,
vagy ezen szempontok szerint csoportosítva tegyék
elérhetővé (szerződéskötés dátuma, szerződő partner
neve adószáma, szerződés összege, tárgya, érvényesség),
illetve a szerződések és mellékleteik szövegét digitalizálva
és/vagy pdf formátumban is hozzák nyilvánosságra;
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
5.
a közgyűlés felhívja a jegyzőt arra, hogy tegyen
előterjesztést a Program végrehajtásához a 4. pontban
foglaltakon túl szükséges, a közgyűlés hatáskörébe tartozó
további intézkedések megtételére;
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
6.
a közgyűlés felhívja a polgármestert arra, hogy az
illetékes szakbizottsággal együttműködve Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésében
gondoskodjék
a
Program
végrehajtásához szükséges intézkedések költségvetési
fedezetéről.
Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a rendkívüli ülést 15 óra 47
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K. m. f.
Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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