Szám: I/F/45-14/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. december 23-án
(hétfőn) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, Bomba Gábor László, 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,
Rieger Beáta osztályvezető,
dr. Bodor Adrienn osztályvezető,
dr. Varga András osztályvezető,
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető,
Kovács Lászlóné osztályvezető,
Feri Blanka osztályvezető,
Smolek Erika kodifikátor,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető
Megjelent meghívottak:

Nyakas Gábor, Panteon Kft. ügyvezetője,
Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője,
Artim Andrásné E.R.Ö.V. Zrt. vezérigazgatója,
Csillag Balázs ügyvezető,
Liebhauser János pályázó,
Külső bizottsági tagok (jegyzőkönyv mellékletét képezi az
esküokmányuk)
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Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 15 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: Megkéri a képviselőket, hogy ne a közösségi médiában
üzengessenek egymásnak, hanem az ülésteremben mondják el politikai véleményüket.
Például a szippantott szennyvízzel kapcsolatban az ügyvezető igazgató asszony az ülésen
elmondja, hogy ezt a szolgáltatást zökkenőmentesen biztosítják. Az SZMSZ előkészítése melyben az utolsó levelezés december 22-én történt - is hátráltatta a közgyűlés összehívását.
Bomba Gábor László frakcióvezető ügyrendi hozzászólása: Kéri levenni a napirendről a 263.
számú előterjesztést – „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
…./2019. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.
évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról” címűttekintettel arra, hogy nem tudták részletesen átnézni az előterjesztést. Javasolja a
közgyűlésnek, hogy a jövő év januári rendes ülésének napirendjére vegyék fel a kérdést. Kéri
továbbá a 11. számú napirendi pont – „Tájékoztatás a folyamatban lévő fejlesztésekről”
című- szóbeli tájékoztatás levételét, tekintettel arra, hogy az anyag megtalálható a honlapon,
mindenki számára elérhető és időnyerés okán is a mai hosszú közgyűlés miatt. Javasolja
továbbá az 55. számú napirendi pont levételét, - a „Beszámoló az új, fedett városi uszoda
kivitelezésének jelenlegi állásáról” című szóbeli előterjesztés tárgyalását. Indoka az, hogy az
ideiglenes bizottság most kezdte meg működését, szeretnék meghallgatni a kivitelezőt és az
alapján előterjeszteni a javaslataikat.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: A nyilvános ülés végén szeretne egy rövid karácsonyi
üdvözletet elmondani.
Ács Rezső polgármester: A nyilvános ülés végén következnek a kérdések, interpellációk, ezt
nem tudja értelmezni, minek számít, de majd a többségi frakció reagál rá.
Máté Péter frakcióvezető: Szeretne felvetetni egy plusz napirendi pontot a nyilvános ülésre,
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 22/2014. (XI. 20) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)” címmel.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Eddig is minden évben szokás volt karácsonyi üdvözletet
mondani.
Ács Rezső polgármester: A napirendi pontok levételének szavazása előtt szeretné jelezni,
hogy könyvvizsgáló úr jelezte, a költségvetési rendelet módosítását még ebben az évben
szükséges tárgyalni a törvényi kötelezettségének megfelelően. A folyamatban lévő
fejlesztésekről szóló tájékoztatást második alkalommal veteti le a többségi frakció, ez az
átláthatóság fontosságát is megkérdőjelezi. Az 55-ös napirendi pont levételével ő is
egyetért, mert létrejött az ideiglenes bizottság, mely kivizsgálja az uszoda kivitelezésének
ügyét.
dr. Molnár Kata jegyző ügyrendi hozzászólása: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy kiküldésre
került egy jegyzői törvényességi jelzés az ideiglenes bizottság felállításával kapcsolatban,
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mellyel kapcsolatban kéri, hogy intézkedésre kerüljön sor a 244/2019-es számú
önkormányzati határozatra vonatkozóan.
Bomba Gábor László frakcióvezető: A 288. számú előterjesztéshez lesz egy módosító
javaslatuk, melyhez határozati javaslatot is írtak.
dr. Molnár Kata jegyző: Az eredeti előterjesztés tájékoztató, melyben a közgyűlés határozati
javaslat nélkül, vita nélkül dönt. Egyeztetés után javaslatot kér tenni egy módosított
tárgycímre.
Bomba Gábor László frakcióvezető: Módosítási javaslata a 288. számú, Tájékoztató a Garay
Élménypince hasznosításáról című napirendi pont címére: „Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
javaslata a Garay Élménypince jövőbeni hasznosítására.” Az előterjesztéshez írt határozati
javaslatuk kiosztásra kerül, ha megszavazzák a módosítást.
Ács Rezső polgármester: Hatályban tartja a 263. számú közgyűlési előterjesztést, melynek a
levételét kérik, de felteszi szavazásra a levételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15
fő – 8 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott és levette
napirendjéről a 263. számú előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Szavazásra teszi fel a 11. számú napirendi pont napirendről történő
levételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15
fő – 8 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott és levette
napirendjéről a „Tájékoztatás a folyamatban lévő fejlesztésekről” című napirendi pontot.
Ács Rezső polgármester: Előterjesztőként visszavonja a „Beszámoló az új, fedett városi
uszoda kivitelezésének jelenlegi állásáról” című szóbeli előterjesztés tárgyalását, erről nem
szükséges külön szavazni.
Szavazásra teszi fel a 288. számú előterjesztés címe módosításának elfogadását és az ülésen
kiosztandó határozati javaslat megtárgyalását szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Szavazásra teszi fel Jegyző Asszony előterjesztésében „Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 22/2014. (XI. 20) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)” című napirendi pont napirendre történő felvételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15
fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott és
felvette napirendjére az előterjesztést.
3
kgy20191223jkvny

Ács Rezső polgármester: Jegyző Asszony javaslatának tárgyalását teszi fel szavazásra az
ideiglenes bizottság felállításával kapcsolatos törvényességi észrevétel kapcsán tett
intézkedések megtárgyalására.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15
fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott és
felvette napirendjére a témát.
Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője kérte, hogy az őt érintő
témákat egymás után tárgyalja a közgyűlés, ezért a nyolcas napirendi pont után a céget
érintő előterjesztéseket veszi sorba a közgyűlés.

Napirend
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról, valamint az 1-6.
függelékeinek jóváhagyása (tervezet)
(292. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor László frakcióvezető
Előterjesztést készítette: ÉSZ frakció

2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2019. (……….)
önkormányzati rendelete a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról (tervezet)
(290. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor

3./

A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
(279. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Nyakas Gábor a Panteon Kft. ügyvezetője, dr. Varga András
osztályvezető
Meghívott: Nyakas Gábor, a Panteon Kft. ügyvezetője

4./

A közterületek használatáról szóló 4/2019. (II. 5.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
(276. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző, dr. Varga András
osztályvezető
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5./

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 47/2017. (XII. 20.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(277. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző, dr. Varga András
osztályvezető

6./

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározott
díj felülvizsgálata
(274. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető

7./

A vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII.5.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
(278. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője, dr.
Varga András osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője

8./

A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(275. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője, dr.
Varga András osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője

9./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatának (Ügyrend) jóváhagyására
(293. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

10./

Javaslat alpolgármester választására
(210. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

11./

Alpolgármester eskütétele
Az esküt kiveszi: Ács Rezső polgármester

12./

Javaslat
az
alpolgármester
megállapítására
(211. sz. előterjesztés)

illetményének,

valamint

költségtérítésének
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Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
13./

Javaslat a Közgyűlés bizottsági tagjainak megválasztására
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

14./

Külső bizottsági tagok eskütétele
Az esküt kiveszi: Ács Rezső polgármester

15. /

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2025. évekre szóló
Gazdasági Programjának elkészítésére
(208. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

16./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos, illetve többségi
tulajdonában álló gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságok tagjainak
megválasztására és az önkormányzat egyéb képviseletének ellátására
(215. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász, Feri Blanka osztályvezető

17./

Javaslat a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak megválasztására
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető

18./

Képviselők delegálása a működő óvodaszékbe és intézményi tanácsokba
(217. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

19./

Javaslat ingatlanok átminősítésére és értékesítésének jóváhagyására
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető

20./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ....../2019. (......)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(289. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető, Smolek Erika kodifikátor, Iker
Szilvia számviteli ügyintéző, Farkas Mónika vagyonhasznosítási ügyintéző
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21./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2020. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

22./

Javaslat alapítványok támogatására
(257. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető

23./

Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető
Meghívott: Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetője

24./

Javaslat a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására
(252. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt., Märcz László igazgatóságvezető, dr.
Bodor Adrienn osztályvezető, Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné, az E.R.Ö.V. Zrt. vezérigazgatója

25./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász, Feri Blanka osztályvezető

26./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(258. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

27./

A Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság szervezete és működése
(239. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense, dr. Horváth Annamária oktatási referens

28./

A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(261. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
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29./

Javaslat TOP-6.7.1-16-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Megyei jogú városok
leromlott városi területeinek rehabilitációja” című projekt megvalósításához
szükséges önerő biztosításáról
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző

30./

Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Óvoda és bölcsőde
fejlesztés Szekszárd Szőlőhegyen” című pályázat módosításának jóváhagyására
(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

31./

Javaslat a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú
Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt keretében
kötött konzorciumi megállapodás módosításának jóváhagyására
(284. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető

32./

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár magasabb vezetői (igazgatói) beosztására kiírt
pályázat elbírálása
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: pályázó

33./

Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
felülvizsgálatára
(273. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott

34./

Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

35./

Légimentő Bázis kialakítására kijelölt terület tulajdonjogának rendezése
(268. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

36./

Javaslat a 4. számú gyermek és ifjúsági körzet orvosával (Dr. Kartai Anett) kötött
feladat-ellátási szerződés módosítására
(244. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
37./

Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Klézli Júlia) orvosával kötött feladatellátási szerződés módosítására
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

38./

Javaslat az 1. számú és a 2. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet fogorvosaival
kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

39./

Településrendezési terv 2019/5/4. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása
(226. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

40./

Településrendezési terv 2019/5/5. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása
(227. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

41./

Településrendezési terv részleges módosításai partnerségi egyeztetésének lezárása
(228. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

42./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési
terve módosításának elfogadására
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Gulyás Rita belső ellenőr

43./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadására
(247. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Gulyás Rita belső ellenőr

44./

Javaslat „Megbízási szerződés az európai uniós forrásból és a Modern Városok
Program keretében lefolytatandó nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű
közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési
9
kgy20191223jkvny

szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások előkészítésére, lebonyolítására és
szakmai támogatására” tárgyú beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
(285. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
45./

Javaslat „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az
általa fenntartott intézményei, az Önkormányzat tagságával működő társulások és
azok által fenntartott intézmények által saját forrásból és működésükhöz
kapcsolódóan lefolytatandó, a nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű
közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások előkészítésére, lebonyolítására és
szakmai támogatására” tárgyú beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
(283. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

46./

Javaslat „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában működő intézmények, a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat fenntartásában működtetett intézmény, valamint a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata tagságával működő társulások által fenntartott
intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyú beszerzési
eljárás eredményének jóváhagyására
(280. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

47./

Javaslat „Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási
berendezések üzemeltetése, karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város
közigazgatási területén” tárgyú beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
(270. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

48./

Javaslat „Vállalkozási szerződés a Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvízcsatornahálózatának patkánymentesítésére” tárgyú beszerzési eljárás eredményének
jóváhagyására
(271. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: Rohr Adrienn környezetvédelmi referens

49./

Javaslat „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a Tolna
Megyei Illyés Gyula Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek használatába adott
informatikai eszközök karbantartására” tárgyú beszerzési eljárás eredményének
jóváhagyására
(281. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
50./

Javaslat „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének
rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyú
beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
(282. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

51./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

52./

Javaslat az M-SZ Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött bérleti szerződés
módosítására
(259. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

53./

Javaslat a Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. szám alatti mélygarázs további
üzemeltetésére
(260. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Varga András osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője

54./

Beszámoló a Herman O. utcai gázrobbanással összefüggésben megtett
intézkedésekről, az ideiglenesen kiadott önkormányzati lakásokról
(266. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatója, dr. Varga András osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője

55./

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. javaslata a Garay Élménypince jövőbeni
hasznosítására
(288. sz. előterjesztés módosítása)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatója, dr. Varga András osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője

56./

Tájékoztató az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentéséről
(269. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Rieger Beáta osztályvezető
57./

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2019. II. és III. negyedév)
(272. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch Miklós
bizottsági referens

58./

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(287. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

59./

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által bevezetett
helyi adók felülvizsgálatáról
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető

60./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (...)
önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 22/2014.
(XI. 20) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető

61./

Törvényességi jelzés a 244/2019. (XII.4.) közgyűlési határozatra
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

62./

Javaslat a Bor utca- Árnyas szurdik kereszteződés forgalmi rendjének módosítására
(294. számú előterjesztés-javaslat)
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő

63./

Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS:
64./

Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2019” kitüntető cím adományozására
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető, Sipos Gergő sport és ifjúsági
referens
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65./

Javaslat a „Szekszárd Edzője 2019” kitüntető díj adományozására
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető

66./

Javaslat a „Szekszárd Sportolója 2019” kitüntető díj adományozására
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető

67./

Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense

68./

Javaslat „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” és a „Bazsonyi Arany Mecénás díj”
adományozására
(262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatos
referense

69./

Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetője illetményének felülvizsgálatára
(267. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról, valamint az 1-6.
függelékeinek jóváhagyása (tervezet)
(292. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor László frakcióvezető
Előterjesztést készítette: ÉSZ frakció

Bomba Gábor László frakcióvezető: Benyújtottak egy új SZMSZ-javaslatot, melyet nagyon
sok egyeztetés előzött meg jegyző asszonnyal a törvényességi kifogások miatt. A
véglegesített SZMSZ-ben voltak még célszerűsítési javaslatai a jegyzőnek, melyet szintén
beépítettek az SZMSZ-be. A régi SZMSZ-hez képest a bizottságok megerősítése és a
hatásköreik növelése történt meg, korábban a polgármester, alpolgármester döntött sok
kérdésben. Úgy gondolja, több szakértelemmel, flottabbul folynak majd a dolgok. Sok
tervezgetés zajlott, nem lettek leosztva a feladatok. A frakció öt bizottságot és a létszámuk
növelését javasolja.
Ács Rezső polgármester: Az elmúlt alkalmakkor tárgyalták az átláthatóságot, mely akkor a
közgyűlésre vonatkozott, az SZMSZ átalakítására tekintettel viszont javasolja, hogy a
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bizottságok vonatkozásában dolgozzanak ki átláthatósági csomagot a bizottsági ülésekre
vonatkozóan is, például a nyilvánosságot tekintve.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Haag Éva képviselő: Az SZMSZ 50. § (7) bekezdésében szabályozza az új SZMSZ-indítvány,
hogy a hét főnél több főt számláló többségi frakció egy képviselői irodát vehet igénybe és
annak infrastruktúrája feleljen meg ahhoz, hogy minden tag üléseket tarthasson ott. Milyen
üléseket szeretnének tartani a képviselők? A bizottságok szakértői igénybe vételéhez
költségvetési támogatást kell biztosítani, ezt is olvasta az új javaslatban, milyen szakértőket
szeretnének igénybe venni? Főleg, hogy úgy állították fel a bizottságokat a frakcióvezető úr
elmondása szerint, hogy azokban szakértők ülnek. Tervezik-e tanácsnokok kinevezését, ha
nem, akkor mi indokolja a szabályozás módosítását? Két módosítást is tartalmaz az anyag,
egyik, hogy a bizottsági elnökökkel hasonló díjazásban részesülnek, másik, hogy a
szakterületükre vonatkozóan ellenjegyzésükkel kerülhetnek a közgyűlés elé az
előterjesztések? Mi indokolja a közgyűlési ülésrend megváltoztatását, mi a rendező elv,
aminek nem felel meg a jelenlegi ülésrend? Tervezik-e, hogy a saját helyének a
megváltoztatása után a kijelző táblán kisbetűvel fogják írni a nevét? Tervezik-e a bizottsági
ülések élő közvetítését?
Bomba Gábor László frakcióvezető: Nem tervezik kiírni senkinek a nevét kisbetűvel,
tanácsnokok segítségét lehet, hogy igénybe fogják venni, ezért került be a javaslat. Szakértők
felkérését el tudja képzelni pl. az uszoda esetében, a keretösszegek nyilván az önkormányzati
költségvetésben kerülnek meghatározásra. Mi volt még a kérdés?
dr. Haag Éva képviselő: Megismétli, hogy az SZMSZ 50. § (7) bekezdésében szabályozza az új
SZMSZ-indítvány, hogy a hét főnél több főt számláló többségi frakció egy képviselői irodát
vehet igénybe, irodavezetővel és infrastruktúrával, ahol minden tag ülést tarthat. Milyen
üléseket akarnak tartani?
Bomba Gábor László frakcióvezető: Frakcióüléseket szeretnének tartani.
dr. Haag Éva képviselő: Az ülésrend változtatását kérdezi, van-e valamilyen elv, aminek nem
felelnek meg?
Bomba Gábor László frakcióvezető: Nem kérdezték meg az ellenzéki képviselőket sem,
hogyan szeretnének ülni, úgy gondolják, hogy ők is alakíthatnak rajta. Nyitottak egyébként
más, ülésrendet érintő javaslatra.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Máté Péter frakcióvezető: Javaslata, hogy a FIDESZ-frakció is kér képviselői irodát és
infrastruktúrát.
Ács Rezső polgármester: Az SZMSZ-javaslatban frakció létszámához van kötve a képviselői
iroda, ezért a frakció létszámának változtatására kér javaslatot.
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Máté Péter frakcióvezető: A FIDESZ-KDNP frakció hat főből áll, ezért a jelenlegi állás szerint
kizárják a lehetőségét, hogy ők is kapjanak irodát, infrastruktúrát.
dr. Haag Éva képviselő: Elhangzott az ülésen, hogy lezárult a kampány, mégis vissza kell
utalnia rá, mivel két hangzatos elv köré rendeződött az ÉSZ részéről, - ezek pedig a
demokrácia és az átláthatóság. Az anyag, amit az ÉSZ-frakció letett az asztalra, ezeknek az
elveknek a sárba tiprása. A polgármestertől elvett jogköröket bizottsági hatáskörbe helyezik.
A polgármesteri kabinetet megszüntetik, ez azt jelenti, hogy a polgármesternek és az
alpolgármesternek nem lesz kabinetje, senki nem segíti a munkájukat, miközben az ÉSZfrakció irodát kér infrastruktúrával, irodavezetővel. Annyi már látszik, hogy a három
bizottságból öt lesz, a név szerinti javaslatok alapján látja, hogy a FIDESZ-KDNP frakció három
bizottságban egyáltalán nem kerül be, tehát az érdemi munkájukra nincs szükség. A
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsághoz kerülnek hatáskörök például az önkormányzati
gazdasági társaságokra vonatkozóan a 3-tól 10 millió forint értékhatárig, illetve a 10 millió
forint feletti beszerzésekkel kapcsolatban az ajánlattételi felhívástól a döntések
meghozataláig terjedően. A bizottságokra vonatkozóan eseti és tartós megbízásokról beszél.
Felmerül a kérdés, vajon kifizetőhely lesz-e a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
különböző szakértők alkalmazásával. Az ügyvezetők érdekeit sérti, hogy durván belenyúlnak
a társaságok önállóságába, hiszen eddig meghagyták azt a jogot, hogy a beszerzési
eljárásokat elfogadják. Úgy tudja, hogy a bizottsági ülések nem lesznek közvetítve, így máris
megsértik a transzparencia elvét, melyet annyira hangsúlyoztak képviselőtársai. Ott fognak
ugyanis eldőlni fajsúlyos kérdések. A közgyűlés működésében is lát változásokat, például az
ülésen kiosztásra kerülhetnek olyan kérdések, mint társaságok, intézmények alapítása,
rendeletek, kormányzati pénzeszközök átadása, társaságok ügyvezetőinek kinevezése,
visszahívása. Ez azt jelenti, hogy a FIDESZ-KDNP frakció az ülésen fogja megkapni, miről
szólnak a napirendi pontok. Eddig az ÉSZ-frakciónak gondja volt azzal, hogy 24 órával
korábban kaptak meg kettő napirendi pontot, melyből egy egyik a saját előterjesztésük volt.
Akkor lehet sejteni, hogy egy negyven napirendi pontos ülés előtt kioszthatnak még húsz
napirendi pontot és ott fogják megtudni, hogy ez mennyire demokratikus. a közgyűlésben
hét-nyolc arányban ülnek, ezt nem tükrözi a bizottságokban betöltött szerepük.
Meggyőződése, hogy a lakosság fele erre, a másik fele arra szavazott, ezzel a struktúrával
azonban a FIDESZ-KDNP frakció akarata egyáltalán nem fog érvényesülni, a bizottságok előtt
még a véleményüket sem tudják elmondani. Kéri, hogy gondolják át a javaslatukat.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Két dologra szeretne reflektálni. A FIDESZ-KDNP frakciónak és a
polgármesternek „pénz, paripa, fegyver” rendelkezésre állt és áll. Ők civil szervezetként
indultak, zömében civilekből áll a képviselőcsoport, ez a javaslat pont egyensúlyt teremtene
az eddig egyoldalú helyzetben. Éppen az uszodaberuházás világította meg, hogy eddig
rosszul működött az előző ciklusban alkalmazott struktúra. Ő részt vett az előző közgyűlés és
bizottságok működésében is, az előző Gazdasági és Pénzügyi Bizottság semmilyen
szakértelemmel nem rendelkezett és milliárdos beruházásokkal kapcsolatban
véleményezett, szakértői vélemények és protokollok nem voltak a döntések mögött.
Szükségesnek látják, hogy bevonják a szakembereket a döntésben.
Ács Rezső polgármester: Furcsán hangzott a képviselő szájából, hogy civilekből áll a frakció,
mert az MSZP-képviselője mondta ezt.
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dr. Molnár Kata jegyző: Valóban történt egy hosszú egyeztetés az SZMSZ elkészítése
kapcsán. Számos törvényességi és célszerűségi jelzést tett ennek kapcsán, melyek döntő
többségét átvezette az előterjesztő, néhány kivételével. Törvényességi jelzést csatolt az
előterjesztéshez, a tegnapi egyeztetés során ennek alapján még jópárat átvett az
előterjesztő. A tanácsnok ellenjegyzési jogának jogi értelmezésében diszharmónia van
közöttük a frakcióvezetővel. A tanácsnok, véleménye szerint, nem akadályozhatja meg, hogy
az előterjesztésre jogosult javaslatot terjesszen a közgyűlés elé. Ezért javasolta azt a
megoldást, hogy a tanácsnok véleményének kikérése szerepeljen az adott rendelkezésben. .
Az ellenjegyzés fogalomban a vétójog is benne van, véleménye szerint, és ez törvénysértő.
Ács Rezső polgármester: A tájékoztatás kedvéért elmondja, hogy az előző ciklusban három
bizottságban valamennyi bizottságban részt vett ellenzéki képviselő, mindegyik bizottság öt
tagú volt. Az arány 10-5 volt.
Máté Péter frakcióvezető: Bomba frakcióvezető úr tett egy olyan gesztust, ha nem kívánják
megváltoztatni az ülésrendet, maradhat minden úgy, ahogy van. Fenntartja ezt a
frakcióvezető úr? Ha igen, a FIDESZ-KDNP frakció szeretné, ha a jelenlegi ülésrend nem
változna.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Polgármester úrnak mondja, hogy az ÉSZ-frakcióban nyolc
ember van, kettő az MSZP tagja, a többség nem az.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Bomba Gábor László frakcióvezető: A jegyző asszony törvényességi észrevétele alapján a
javaslat módosítására azért nem került sor, mert nem csatolt be az észrevételéhez törvényi
hivatkozást. Így nem tudták megnézni, hogy valóban törvénysértő-e.
dr. Haag Éva képviselő: Technikailag nehezen fog működni véleménye szerint, hogy a
gazdasági társaságok ügyvezetői tekintetében elvették az egyéb munkáltatói jogok
gyakorlásának jogkörét a polgármestertől, tehát ezt komolyan gondolták a képviselők, hogy
a szabadságkérelmeket is a közgyűlés fogja tárgyalni? Ha nem lesz közgyűlés, akkor nem
mehet szabadságra az ügyvezető?
Ács Rezső polgármester: Biztosan átgondolta a frakció ezt a dolgot, maximum összehívnak
egy rendkívüli ülést, ha valaki szabadságra szeretne menni. Két módosítási javaslat hangzott
el, az egyik arról szól, hogy a képviselői ülésrend maradjon a jelenleg szabályozottak szerint,
illetve a 6 főnél többet számláló frakció kapjon képviselői irodát infrastruktúrával. Ezekre a
módosító indítványokra kér szavazást.
Először a 6 főnél nagyobb képviselőcsoport részére biztosítandó képviselői iroda és
infrastruktúra módosító javaslatra kér szavazást.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 7 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elutasította.
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Ács Rezső polgármester: Szavazásra teszi fel az ülésrend jelenlegi jóváhagyására vonatkozó
módosító javaslatot.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
megszavazta.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatokkal együtt a rendeletet, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és
Működési Szabályzatról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A kihirdetés dátuma: 2019. december 23. 10 óra 48 perc)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
253/2019. (XII. 23.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.)
önkormányzati rendelet
1-6. függelékeinek jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.
(XII.23.) önkormányzati rendelet 1-6. függelékét a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Hatálybalépés
dátuma: 2019. december 23.
2.
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 185/2019. (VII. 4.) önkormányzati határozat 2.
mellékletével jóváhagyott Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2020.
január 31-ig hatályban marad.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.
felkéri a Jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati
rendeletben foglaltakra tekintettel tekintse át a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú
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Város Polgármestere, Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője
által jegyzett valamennyi jogszabályt (rendeletet, utasítást,
szabályzatot) és az SZMSZ rendelkezéseivel való koherencia
megteremtése érdekében intézkedjen azok módosításáról.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.
felkéri az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő
gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóit, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati
rendeletben foglaltakra tekintettel tegyenek javaslatot az
alapító okirat módosítására.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: ügyvezető igazgatók
5.
javasolja a többségi önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságok taggyűlésének, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati
rendeletben foglaltakra tekintettel módosítsák a társasági
szerződést, és felkéri a polgármestert, hogy a taggyűlésen a
közgyűlés döntését terjessze elő jóváhagyásra.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Javasolni fogja a többségi frakciónak, hogy az átláthatóság
biztosítása érdekében például a beszerzési eljárásoknál a meghívottak körét is tegyék fel a
honlapra. Ez a beszerzési szabályzatot fogja érinteni.
2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2019. (……….)
önkormányzati rendelete a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról (tervezet)
(290. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, ez a szabályozás az éves
költségvetés februári elfogadásáig tartó időszak gazdálkodására vonatkozik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
30/2019. (XII.31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi
átmeneti gazdálkodásról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3./

A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
(279. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Nyakas Gábor a Panteon Kft. ügyvezetője, dr. Varga András
osztályvezető
Meghívott: Nyakas Gábor, a Panteon Kft. ügyvezetője

Ács Rezső polgármester: Az önkormányzati cégektől, partnerektől bejött díjjavaslatokat nem
bírálják felül, az, hogy lesz-e díjemelés, közgyűlési hatáskör eldönteni. Ő nem tesz javaslatot
díjemelésre.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Máté Péter frakcióvezető: Kifejti, hogy a FIDESZ-KDNP frakció nem érzi az áremelés
szükségességét, nem támogatják azt.
Zaják Rita képviselő: Az ÉSZ-frakció kiküldött határozati javaslatai arról szólnak, hogy nem
támogatják a díjemeléseket.
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 – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
254/2019. (XII. 23.) határozata
a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak
felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.)
önkormányzati rendeletben megállapított díjakat felülvizsgálta,
és úgy határoz, hogy a díjtételeket 2020. január 1-jétől nem
emeli meg;
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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2.
felhívja a jegyzőt, hogy a Panteon Kft. javaslatait
figyelembe véve készítse elő a temetőkről és a temetkezésről
szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítását és
terjessze a közgyűlés elé.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

4./

A közterületek használatáról szóló 4/2019. (II. 5.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
(276. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző, dr. Varga András
osztályvezető

Ács Rezső polgármester: Megállapítja, hogy Jegyző Asszony nem kívánja kiegészíteni az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
255/2019. (XII. 23.) határozata
a közterületek használatáról szóló 4/2019. (II. 5.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak
felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
közterületek használatáról szóló 4/2019. (II. 5.) önkormányzati
rendeletben megállapított díjtételeket felülvizsgálta, és úgy
határoz, hogy a díjtételeket 2020. január 1-jétől nem emeli
meg.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
5./

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 47/2017. (XII. 20.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(277. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző, dr. Varga András
osztályvezető
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Ács Rezső polgármester: Megállapítja, hogy Jegyző Asszony nem kívánja kiegészíteni az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
256/2019. (XII. 23.) határozata
a közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló
47/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletben meghatározott
díjak felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló
47/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletben megállapított
díjtételeket felülvizsgálta, és úgy határoz, hogy a díjtételeket
2020. január 1-jétől nem emeli meg.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
6./

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díj felülvizsgálata
(274. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető

Ács Rezső polgármester: Megállapítja, hogy Jegyző Asszony nem kívánja kiegészíteni az
előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Faragó Zsolt képviselő ügyrendi hozzászólása: Polgármester úrtól kérdezi, hogyan tudja
megoldani a 2020. január 1. napjával megszűnő szennyvízszállítási szerződés kapcsán a
folyamatos szennyvízszolgáltatást a városban.
Ács Rezső polgármester: Rugalmasan kezeli a hozzászólást, tekintettel arra, hogy az ügyrendi
hozzászólás az ülés vezetésével kapcsolatos észrevételek bejelentésére szolgál. Válaszol a
kérdésre. A szennyvízszippantási tevékenységet az E.R.Ö.V. Zrt. alvállakozóval végzi, az
ellátás folyamatos. A Zrt. saját hatáskörben döntötte el, hogy más alvállalkozóval kívánja a
továbbiakban ellátni a tevékenységet. Nem kell pánikot kelteni, hanem utána kell nézni a
dolgoknak.
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Rácz Zoltán képviselő: Azt nem látják biztosítottnak szekszárdi lakosként, hogy ha valakinek
szennyvízproblémái vannak, hova kell bejelenteni, mi az a telefonszám, amit fel lehet hívni.
Ács Rezső polgármester: Az ügyintézés az E.R.Ö.V-nél történik. Fejből nyilván nem tud
telefonszámot mondani.
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 – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
257/2019. (XII. 23.) határozata
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározott
díj felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.
(IV.2.) önkormányzati rendeletben megállapított díjat
felülvizsgálta, és úgy határoz, hogy azt 2020. január 1-jétől nem
emeli meg;
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat
alapján gondoskodjon a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltató
kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárás lebonyolításának
kezdeményezéséről.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

7./

A vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII.5.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
(278. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője, dr.
Varga András osztályvezető
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Meghívott: Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
Ács Rezső polgármester: Megállapítja, hogy Jegyző Asszony nem kívánja kiegészíteni az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
258/2019. (XII. 23.) határozata
a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII.5.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak
felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII.5.)
önkormányzati rendelet 1. és 2. függelékében szereplő piaci és
vásári díjtételeket felülvizsgálta, és úgy határoz, hogy a
díjtételeket 2020. január 1-jétől nem emeli meg.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester

8./

A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(275. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője, dr.
Varga András osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője

Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy ügyvezető igazgató úr kiszámolta,
milyen formában lehetne díjat emelni, de ő sem támogatja az emelést. Jegyző asszony
jelezte, hogy az ÉSZ-frakció részéről jött egy módosító javaslat.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Bomba Gábor László frakcióvezető: A parkolási díjak emelését nem támogatja a frakció.
Módosító indítványukban felkérnék polgármester urat, hogy a januári ülésen tegyen egy
technikai javaslatot a betegek kórházi parkolási díjának maximalizálására, tehát ha egy beteg
részt vesz a betegellátásban, legyen egy maximum összeg, amit fizetnie kell a parkolásért.
Szeretne még egy technikai javaslatot kérni a Szekszárdon gépjárművel rendelkező, súlyadót
fizető szekszárdi lakosoknak, két óra ingyenes parkolást hogyan lehet megoldani a parkolási
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rendszerben. Ez nem végleges, a KESZÖF bizottság is tárgyalná környezetvédelmi
szempontból a javaslatot és a költségvetési vonzatát is figyelembe kell venniük.
Ács Rezső polgármester: Most nem javasolja, hogy a részletekbe bocsátkozzanak. Nyilván
sok technikai részletkérdést vonnak maguk után a javaslatok.
Bálint Zoltán ügyvezető: A kórházi parkolás nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik,
hanem a kórház dönt benne. Kivételt képez a kórház területe melletti parkoló, mely jelenleg
is fél óra díjmentességet biztosít a parkolásra. Utána fognak nézni a többi kérdésnek.
dr. Haag Éva képviselő: A FIDESZ-frakció minden olyan javaslatot támogat, mellyel a lakosok
terheinek a csökkentése a cél. Aggályai vannak azonban a technikai megvalósítással
kapcsolatban, például hogy különböztetik meg a szekszárdi lakosokat a vidékiektől, de ezt
majd a következő ülésen megtárgyalják.
Ács Rezső polgármester: Az ÉSZ-frakció által benyújtott módosító indítványának határozati
javaslatánál kéri, hogy a felelős tekintetében Bálint Zoltán ügyvezető igazgatót jelöljék meg,
illetve a határidőt 2020. január 30. napjában jelöljék meg.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. módosító javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a II. módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosításokkal kiegészített határozati javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
259/2019. (XII. 23.) határozata
a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálatáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a
parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati
rendeletben megállapított díjakat felülvizsgálta, és úgy határoz,
hogy a díjtételeket 2020. január 1-jétől nem emeli meg.
2.
Ki kell dolgozni és az illetékes szakbizottság számára be
kell terjeszteni annak a technikai megoldását, hogy a kórházi
parkolóban a betegellátásban résztvevő magánszemély
24
kgy20191223jkvny

parkolási díja a parkolás megkezdésének napján 200,- Ft-ban
legyen felülről korlátozva.
3.
Ki kell dolgozni és az illetékes szakbizottság számára be
kell terjeszteni annak a technikai megoldását, hogy a város
összes parkolójára érvényesen a Szekszárdon gépjárműadót
hátralékmentesen
fizető
magánszemély
a
parkolás
megkezdésének napján összesen 2 óra időtartamban
ingyenesen parkoljon.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy vegyék előre a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t érintő
napirendeket.
9./

Javaslat a Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. szám alatti mélygarázs további
üzemeltetésére
(260. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Varga András osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: Röviden tájékoztatja a közgyűlést, hogy három gazdasági
társaságnak és az önkormányzatnak van a tulajdonában a mélygarázsban 71 db beállóhelye,
melyből 39 hely az önkormányzaté, a többin osztozik három gazdasági társaság. A
mélygarázs üzemeltetését a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. végzi, az üzemeltetési szerződés
határideje lejár, ezért kéri annak meghosszabbításához a közgyűlés hozzájárulását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
260/2019. (XII. 23.) határozata
a Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. szám alatti mélygarázs
üzemeltetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
1.
elfogadja a Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. szám alatti
mélygarázs tulajdonosai és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
között létrejött kezelési megállapodás 2021. december 31-ig
terjedő, változatlan tartalommal történő meghosszabbításáról
szóló szerződést;
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2.
úgy határoz, hogy a mélygarázs tulajdonosai között
2019. július 5. napján lejárt megállapodás újbóli megkötését
2021. december 31-ig szóló időtartamra azzal, hogy az
üzemeltetési költségek időközbeni változása miatt a tulajdoni
arány alapján fizetendő havi költségáltalány mértéke a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nek az előterjesztés mellékletét
képező tervezetében foglaltak alapján módosul.
3.
felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét és a
polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

10./

Beszámoló a Herman O. utcai gázrobbanással összefüggésben megtett
intézkedésekről, az ideiglenesen kiadott önkormányzati lakásokról
(266. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatója, dr. Varga András osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője

Ács Rezső polgármester: Az önkormányzati választások előtt néhány nappal történt egy
sajnálatos gázrobbanás, melynek kapcsán az önkormányzatnak a lakók elhelyezésében volt
feladata, de ezen felül összehívtak egy válságstábot, azonnal megkezdték a műszaki mentést.
Kérése az volt, hogy úgy állítsák helyre az épületet, hogy oda a lakók vissza tudjanak költözni.
Raktárépületet biztosítottak az ott élők bútorainak, önkormányzati bérlakásokat is
rendelkezésre bocsátottak. Kint volt ezen a héten is a helyszínen, tájékozódni a
helyreállításról és köszöni mindenkinek, a civileknek, vállalkozóknak is a segítséget. Az ország
legjobb statikusai jöttek el és olyan módszert alkalmaztak, amire Magyarországon még nem
nagyon volt példa. Maga a kivitelezés az Alisca Bau Kft. feladata, a műszaki szakemberek és a
Humánszolgáltató Központ munkatársai is jól vizsgáztak. Részt vettek a biztosítóval történt
tárgyaláson is, hiszen ez többszáz millió forintos helyreállítás lesz, melyet a lakók nem tudnak
egyedül rendezni. Próbáltak gyorsan reagálni, az önkormányzati bérlakások kiadását igazgató
úr fogja elmondani. A hivatal részéről dr. Varga András osztályvezető volt az összekötő, aki a
romok eltakarításától a bútorok elszállításáig szervezett mindent. Őt is kéri majd egy rövid
kiegészítésre.
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: A gázrobbanás pillanatában tizenkét lakás állt
rendelkezésre, melyből nyolc lakást adtak át a lakók igényei szerint. A beköltöző lakosok
egészségi állapotát megpróbálták figyelembe venni és úgy elhelyezni a lakókat, hogy erre
figyeljenek. Vásárolniuk kellett a lakásokba háztartási gépeket, ágyakat, szőnyegpadlót,
ilyesmit, tehát a lakhatási körülményeket megteremteni. Körülbelül egymillió kétszázezer
forintba kerültek az eszközök. A lakhatási szerződésben határozták meg, hogy a lakóknak
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nem kell bérleti díjat fizetni, csak a rezsiköltséget, és mindaddig a lakásban maradhatnak,
amíg vissza nem költöznek a sajátjukba.
dr. Varga András osztályvezető: A Polgármesteri Hivatal és a szekszárdi vállalkozások
nagyban részt vettek az elhárítási munkálatokban. A Hermann Ottó utcai robbanás
helyszínének szemközti ingatlantulajdonosait (Hermann O. u.2-4-6-8-10.) is egyenként
felkeresték és felmérték a károkat. Segítséget ajánlottak a tekintetben is, hogy az üvegezésig
fóliázással és osb munkalapokkal segítették a lakókat. Igény esetén a lakások kipakolását, a
bútorok elszállítását is a polgármesteri hivatal dolgozói végezték el. Raktárhelyiséget is
kialakítottak az Ipari Parkban. A határozati javaslathoz van egy módosító javaslata. A
károsultak számára kiadott önkormányzati bérlakások a gázrobbanás időpontjában meg
lettek hirdetve szociális bérlakásként, így elbírálásuk elmaradt és kéri, hogy a közgyűlés
javasolja a SZEKÖF-nek, hogy a kérelmeket utasítsa el a helyzetre tekintettel.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Murvai Árpád képviselő: A lakások, melyekbe beköltöztek a károsultak, október 3. és 10.
között milyen állapotban voltak? Milyen segítséget tudnak nyújtani azoknak a családoknak,
akik ismerősökhöz, rokonokhoz költöztek? Elegendőnek tartja-e az ügyvezető igazgató úr a
kapcsolattartást a képviselőkkel, illetve eljutottak-e az információk minden érintett
személyhez? Elegendőnek tartja-e az eseményekkel kapcsolatos tájékoztatást?
Ács Rezső polgármester: Úgy érzi, hogy a kérdések egy részét hozzá címezte a képviselő.
Napi szinten kapcsolatban voltak a lakókkal, a környéken élőkkel is, de később a közös
képviselőkkel egyeztettek. Mindenre időben tudtak reagálni.
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: Személyesen is találkozott a családokkal, akik beköltöztek
a lakásokba és egyeztették az igényeket, a vállalásokat. Azóta nincs napi szintű kapcsolat, de
nincs is rá szükség. A kérdés mögött hiányt érez, de nem tudja, mi lenne az. A lakások üresen
lettek átadva, az alapvető lakhatáshoz szükséges dolgokat azonnal rendezték, két-három
napon belül.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: A biztosítóval történtek-e egyeztetések, önkormányzati
támogatással a lakók kára fel lett-e mérve és az önkormányzatnak is történt kára. A
biztosítóval szemben a város milyen intézkedéseket tett?
Ács Rezső polgármester: A biztosítóval szembeni intézkedések megtételére nem jogosultak,
de az egyeztetéseken részt vettek, a polgármesteri hivatalban is történt egyeztetés. A
biztosítási szerződés alapján a biztosító fogja fizetni a károk nagy részét. Egy egyeztetésen
nem vett részt, melyet a közös képviselők hívtak össze a lakóknak és a biztosítónak. Jogi
képviseletről is szó van a kártérítés kapcsán, de az AB Egon Biztosító pozitív hozzáállású, már
előleget is fizetett a lakókat ért krízis miatt. Az önkormányzatot ért kár költségét még nem
tudja megmondani, a biztosítási szerződés mentén fogják rendezni. Azoknak a lakóknak, akik
rokonokhoz mentek, a biztosítási szerződésben szabályozott a támogatásuk, az igényeket ez
alapján tudják benyújtani a lakók.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
261/2019. (XII. 23.) határozata
a Herman Ottó utcai gázrobbanás kapcsán megtett
intézkedésekről szóló beszámoló jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
1.
elfogadja a polgármester és a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft. ügyvezetőjének beszámolóját a Herman Ottó utcai
gázrobbanással összefüggésben megtett intézkedésekről;
2.
jóváhagyja, hogy a gázrobbanás károsultjaival a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. - mint az önkormányzati lakások
kezelője - térítésmentes lakáshasználati szerződést kötött, mely
szerződések időtartama legfeljebb a károsodott épületek
helyreállítási, újjáépítési munkáinak befejezéséig szólhat;
3.
javasolja az illetékes szakbizottságnak, hogy első rendes
ülésén a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. által meghirdetett
önkormányzati bérlakás-kérelmeket bírálja el és a gázrobbanás
károsultjai részére időközben kiadott lakásokra érkezett
pályázatokat utasítsa el.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
11./

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. javaslata a Garay Élménypince jövőbeni
hasznosítására
(288. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatója, dr. Varga András osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője

Ács Rezső polgármester: Az ÉSZ-frakció részéről érkezett egy módosító indítvány, átadja a
szót a frakcióvezetőnek.
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Bomba Gábor László frakcióvezető: Kiosztásra került egy határozati javaslat a Garay
élménypince fenntartásával kapcsolatban, javaslatuk szerint a pályázati fenntartási időszak
végéig maradjon önkormányzati gazdasági társaság üzemeltetésében az élménypince. Ennek
a kiválasztásával a polgármestert bíznák meg és kérnek egy beszámolót az élménypince
üzemeltetési költségeiről és bevételeiről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: A tájékoztató esetében nem szavaztak volna határozati javaslatról,
így a módosító javaslatot teszi fel szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
262/2019. (XII. 23.) határozata
a „Garay élménypince” jövőbeni hasznosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. alapítója és kizárólagos tulajdonosa
1.
úgy határoz, hogy a Garay Élménypincét a fenntartási
időszak végéig továbbra is a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
üzemelteti;
2.
felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy a következő
közgyűlésen részletesen számoljon be a Garay Élménypince
üzemeltetésének költségeiről és bevételeiről.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
12./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának (Ügyrend) jóváhagyására
(293. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés később került kiküldésre.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Haag Éva képviselő: Jegyző asszonytól kérdezi, hogy a megszüntetett Polgármesteri
Kabinetben öt fő foglalkoztatott volt, jól értelmezi, hogy az öt ember továbbiakban is
foglalkoztatva lesz a hivatalban, más munkakörben?
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dr. Molnár Kata jegyző: Az általa tett javaslat szerint igen, ehhez érkezett módosító
indítvány.
dr. Haag Éva képviselő: Mi a módosító indítványa az ÉSZ-frakciónak?
Bomba Gábor László frakcióvezető: Elfogadták a jegyző asszony által javasolt korábbi
polgármesteri kabinet munkavállalóinak különböző pozíciókba helyezését, kivéve a
polgármesteri tanácsadót, úgy gondolják, hogy arra nincs szükség.
Kővári László képviselő: Úgy tudja, hogy a kampányígéretek szerint nem kell már félni a
hivatalban. Most mi ez a személyeket érintő változtatás?
Murvai Árpád képviselő: Miért kellene félnie itt az embereknek? A státuszuk nem változik, a
feladatkörük igen.
dr. Haag Éva képviselő: Ellentmondás van a képviselői állításokban, tehát vagy mindenkinek
marad az állása, csak más helyen, vagy van, akinek megszűnik?
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Haag Éva képviselő: Az ÉSZ-frakció együttműködésről beszél, van egy választott
polgármester és van egy többségi frakció, hogy képzelik el az együttműködést, ha
megszüntetnek minden státuszt polgármester úr mellett? Ki fogja a munkáját segíteni? Ez
nem az együttműködést mutatja az ÉSZ részéről.
Bomba Gábor László frakcióvezető: A Polgármesteri Hivatal létszáma nem változott,
továbbra is segíti a polgármester munkáját.
Ács Rezső polgármester: Parttalan ez a vita.
dr. Haag Éva képviselő: Ha a polgármester úr munkáját a polgármesteri hivatal segíti, akkor
az ÉSZ-frakció munkáját is az segíti, felesleges külön irodát, irodavezetővel, infrastruktúrával
működtetni. Hol van itt a demokrácia…
Murvai Árpád képviselő: Képviselő asszony a kérdés szakaszban érdekes kifejezést használtpolitikai tanácsadó. Úgy tudja, hogy köztisztviselő nem lehet politikai státuszban.
dr. Haag Éva képviselő: Jegyző asszony előterjesztéséből nézte, és félrenézte, nem politikai,
hanem önkormányzati tanácsadót akart mondani.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Kéri az ÉSZ frakcióvezetőjét, hogy a módosító indítványt még
egyszer ismertesse, hogy pontosan tudja a testület, mire szavaznak.
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Bomba Gábor László frakcióvezető: Az ÉSZ frakció elfogadja a 293. számú előterjesztést
azzal a kivétellel, hogy polgármesteri tanácsadóra nincs szükség.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslattal együtt a határozati javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat
ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
263/2019. (XII. 23.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.)
önkormányzati rendelet
7. függelékének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.
(XII.23.) önkormányzati rendelet 7. függelékét az 1 fő
önkormányzati tanácsadó kivételével az 1. melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja. Hatályba lépés: 2020. február 1.
Határidő: 2020. február 1.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
2.
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.
(XII.23.) önkormányzati rendelet 7. függelékének 7. § (2)
bekezdésének ca) pontja, valamint az (5) bekezdésben az
„Építési Osztály” sor szövegrész, a 21. § (1) bekezdés c) pontja,
valamint a 24. §-a hatályát veszti. A 7. § (5) bekezdésében a
„főépítész” szövegrész helyébe „Főépítészi Iroda 4 0 0 4”
szöveg, a 34. al címben a „Főépítész”’ szövegrész helyébe a
„Főépítészi Iroda” szöveg lép. Hatályba lépés: 2020. március 1.
Határidő: 2020. március 1.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
13./

Javaslat alpolgármester választására
(210. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

Ács Rezső polgármester: Az SZMSZ-ük egy főállású és egy társadalmi megbízatású
alpolgármester választását teszi lehetővé. Egy főállású személyre tesz javaslatot, akinek a
neve már felmerült. Azt az információt kapta, hogy az ellenzéki frakció is tudja támogatni a
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személyét. Ha ebben a kérdésben konszenzusra jutnak, az bizakodásra adhat okot a jövő
vonatkozásában. Gyurkovics János képviselőt javasolja a közgyűlésnek megválasztani
alpolgármesternek. Képviselőként második ciklusát kezdi, magas szavazati aránnyal
választották meg a körzetében. Alkalmas és méltó az alpolgármesteri pozícióra, könnyíteni
tudná az ő munkáját is, remélhetőleg a következő öt évben együtt fognak dolgozni. Ez nem
zárja ki annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben másik alpolgármestert is lehessen
választani.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi Gyurkovics János képviselőt, hogy vállalja-e a
tisztséget?
Gyurkovics János képviselő: Vállalja a felkérést.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Máté Péter frakcióvezető: Bízik benne, hogy az ÉSZ frakció is támogatja Gyurkovics János
személyét. A képviselő úr a legmagasabb arányban nyerte meg a körzetválasztást, reméli,
hogy városszerte is szeretni fogják alpolgármesterként és teszi a dolgát méltósággal.
Bomba Gábor László frakcióvezető: Teljes mértékben nem tudják támogatni Gyurkovics
János személyét, mert ez erősen kompromisszumos javaslat, a többséghez szükséges kettő
szavazattal fogják támogatni.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Gyurkovics János alpolgármesterként történő megválasztását teszi
fel szavazásra.
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy gépi titkos szavazással történik meg
az alpolgármester választás, tehát nem fog látszani a készülékeken, ki hogy szavazott.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 10 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
264/2019. (XII. 23.) határozata
főállású alpolgármester megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 74. § (1)-(2) bekezdései alapján, valamint a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 46. § (1) bekezdése alapján32
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a főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesteri
tisztségre
Gyurkovics János
képviselőt választja meg.
Határidő:
Felelős:
14./

2019. december 23.
Ács Rezső polgármester

Alpolgármester eskütétele
Az esküt kiveszi: Ács Rezső polgármester

Gyurkovics János alpolgármester leteszi az esküt a közgyűlés előtt.
15./

Javaslat az alpolgármester illetményének, valamint
megállapítására
(211. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

költségtérítésének

Ács Rezső polgármester: Jegyző asszony nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Ő a
kilencven százalékos megállapítását javasolja az alpolgármester illetményének.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Csötönyi László képviselő: Módosító indítványként az ÉSZ-frakció nevében javaslatot tesz
Gyurkovics János alpolgármester illetményének megállapítására, a törvényi minimumként 70
százalékot javasolja, a költségtérítést az előterjesztés szerint javasolja megállapítani.
Gyurkovics János alpolgármester: Bejelenti, hogy nem vesz részt a szavazásban.
Ács Rezső polgármester: Felteszi szavazásra az Ész-frakció által javasolt módosítást.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
265/2019. (XII. 23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alpolgármesterének havi illetménye és költségtérítése
megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 80. § (1), (3) bekezdésében foglaltak alapján –
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a főállású alpolgármester megválasztásának napjától
1.

havi illetményét 698.000 Ft összegben állapítja meg;

2.
havi költségtérítését 104.706 Ft összegben határozza
meg.
3.
Az 1. és 2. pontban meghatározott havi illetmény és
költségtérítés összegének forrását az Önkormányzat éves
költségvetésének terhére biztosítja.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

16./

Javaslat a Közgyűlés bizottsági tagjainak megválasztására
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

Ács Rezső polgármester: A választások lezárultak, a szekszárdiak nagyjából fele a FIDESZ,
másik fele az ÉSZ képviselőire szavazott és reméli, hogy ez a választói szándék tükröződni fog
a bizottsági működésben is. Látható, hogy a közgyűlés és polgármester hatáskörei
leegyszerűsödtek és a bizottságokban folyik majd az érdemi politikai és szakmai vita. Az ÉSZ
frakció részéről jöttek módosító javaslatok.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Murvai Árpád képviselő ügyrendi hozzászólása: Öt perc szünetet szeretne kérni.
Ács Rezső polgármester: Megszavaztatja a közgyűléssel a szünet elfogadását.
A polgármester szavazásra teszi fel a szünet elrendelését, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.
A szünet 12 órától 12 óra 10 percig tartott. A közgyűlés a 213. számú előterjesztés
tárgyalásával folytatja munkáját.
Bomba Gábor László frakcióvezető: Módosítani szeretné a benyújtott módosító indítványt,
melynek oka, hogy a Pénzügyi Bizottságban más nevek kerültek szóba, illetve néhány helyen
a harmadik neveket nem írták be, ezért azt pontosítani szeretnék. Felolvassa az ÉSZ-frakció
módosító javaslatát, mely a jegyzőkönyv részét képezi.
Ács Rezső polgármester: A fékek, ellensúlyok rendszerét kevésbé érzékeli a felsorolásban.
Kéri a FIDESZ-frakció véleményét.
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Máté Péter frakcióvezető: A Fidesz-frakció elfogadja az ÉSZ-frakció módosítását a Pénzügyi
Bizottság tagjait illetően. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság esetében nem fogadják el,
hogy nincsenek benne a saját frakciójukból. Ebbe a bizottságba szeretnék Kővári Lászlót, dr.
Haag Évát és Máté Pétert delegálni. A választási eredmények kapcsán nagyobb részvételt
érdemelnének a bizottságokban. Hat körzetet az Ész nyert, négy körzetet a Fidesz nyert, így
hatvan-negyven százalékos részvétel tükrözné a választói akaratot. Az Oktatás, Sport és
Ifjúsági Bizottságba szeretnék delegálni Csillagné Szánthó Polixénát, Móra Viktóriát és János
Annát. A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság tagjai közé Gréczy-Félegyházi
Gyöngyvért, Nepp Pétert és Hollendus Zsoltot javasolják. A Szociális, Egészségügyi és
Környezetvédelmi Bizottság tagjaival egyetértenek.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Kővári László képviselő: Mi indokolja, hogy a korábbi három bizottság helyett öt bizottság
legyen?
Bomba Gábor László frakcióvezető: Úgy gondolja, hogy a bizottságoknak kell ezután az
érdemi munkát végezniük, nem úgy, mint eddig. Ennyi emberrel lehetőség van sok munkát
elvégezni. Az elmúlt öt évben látták, hogy a korábbi struktúra a tervezgetésig jutott, úgy
gondolják, hogy most már a megvalósításnak kell jönnie.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: Azt gondolja, hogy az előző ciklus bizottságai sokat dolgoztak, a
város közmegelégedésére szolgáltak, gazdasági fejlődésben, kulturális események
szervezésében például, aki ezt nem látja, az vak. Az pedig, hogy a kulturális bizottság volt
elnöke még egy „megfigyelői” helyet sem kap a mostani bizottságban, az megalázó.
dr. Haag Éva képviselő: Rácz képviselő úr a szokásokra hivatkozva szeretne szót kapni az ülés
végén, ő is erre hivatkozik most. Tizenhét éve ül a közgyűlésben, de ilyen még nem történt,
hogy három bizottságban nem ülnek a kisebbségben lévő frakció tagjai. Arra sem méltatta
őket a többségi frakció, hogy egy helyet biztosítsanak ezekben a bizottságokban. Ugyanakkor
külső tagok is bekerülnek nemsokára a bizottságokba, akik nem megválasztott képviselők. Az
ellenőrző szerepkört köszönik, hogy ők kapják, a probléma azzal van, hogy három
bizottságban nem vehetnek részt a munkában. 2014-ben a választási eredményt tekintve 105 volt az arány, most 7-8. 2014-ben 16-5 volt a bizottságokban részt vevők aránya, most 827. Elképesztő a különbség, nem az arányokhoz igazodik. Ez elfogadhatatlan. Három
bizottság helyett öt bizottság fogja ellátni ugyanazokat a feladatokat, ez kilenc fő plusz
létszámot jelent, ennek a fedezetét majd az ÉSZ-frakciónak kell megteremteni. Ennyire még
sosem volt lebecsülve a kisebbségbe szorultak véleménye. Azt gondolja, hogy a lakosság nem
erre szavazott.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Öt évig ült megalázó helyzetben bizottságokban. Amikor
kritikát fogalmazott meg, ezt mondták, üljön be másik bizottságba, tanácskozási joggal azt
megteheti. Ezt a lehetőséget az új SZMSZ is biztosítja. Minden további nélkül megtehetik, az
értelmes javaslatokat biztosan elfogadják a bizottságok. Ahogy a Gazdasági Bizottságban
születtek a döntések, azt a gyakorlatot nem szabad visszahozni. Ott nem volt döntési
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lehetőség, szavazások voltak. Ezért is határoztak úgy, hogy a bizottságokat megerősítik,
szakértőket kívánnak alkalmazni, hogy ne forduljon elő még egyszer az, ami az uszoda
esetében fennáll. Máté Péter pontosan látja, mi a helyzet az uszodánál. Az egyedüli
felelősnek a képviselő asszony férje van megnevezve, mi lesz, ha valaki számon kéri? Ez egy
jó elképzelés, amit az új SZMSZ-ben leírtak véleménye szerint. Ha megváltozik az elmúlt öttíz év hozzáállása, akkor az pozitív lesz.
Zaják Rita képviselő: Kilenc éve ül a közgyűlésben, azóta egy testvérvárosi delegációba sem
került be. Egyszer kérte, hogy Finnországban hadd nézze meg a finn oktatási rendszert,
melyet a lánya interneten sajnálkozva nézeget. Öt éve egyedül nyert egyéni
választókerületet ellenzékből, a körzetében a Dienes Valéria Általános Iskola van, az
intézményi tanácsába nem volt érdemes bekerülni. Azt kérte az utóbbi közgyűlésen, hogy
amikor az ötös iskolában ismét nagyon magas lesz az osztálylétszám, azt a korrigálási
lehetőséget tegyék meg, hogy kislétszámú első osztályokat indítsanak, mert tudják jól, hogy
más lehetősége nincs az osztályoknak. Ígéretet kapott erre, viszont a következő történt: a
plusz első osztály indítása úgy nem történt meg, hogy összejött kilencven valahány gyerek és
azt mondták a tanító néniknek, hogy akkor lesz negyedik osztály indítva, ha az egyik tanító
párost szétszedik. Ez nem eljárás, természetesen visszakozott és a gyerekek huszonkilenc fős
osztályban elsős, ahol egy gyerekre nem jut fél négyzetméter hely sem, mert annyira kicsi a
tanterem.
Ács Rezső polgármester: Többször kellett lemondaniuk testvérvárosi utat, mert a képviselők
részéről nem volt jelentkező, például Lugosra vagy Bittingheimbe. Az iskoláknak Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata már nem fenntartója, kezeljék helyén a dolgokat. Rácz
képviselő úr kifejezhette a kritikáját a bizottsági üléseken, szavazatával is kifejezhette azt. A
szekszárdiak által megválasztott kisebbségben lévő frakció tagjai nem mondhatják el a
véleményüket, akiket pedig megbíztak a képviselettel.
Kővári László képviselő: Visszautasítja képviselőtársa véleményét, ha utánanéznek, látják,
hogy a város hány milliárd forint vagyonnal gazdagodott, hogy mennyi út, járda épült az
elmúlt időszakban, a Piac megépítése, a folyamatban lévő, Modern Városok Programhoz
kötődő beruházásoknak 2022-ig kell elkészülniük, ha nem fújják le az ellenzék részéről. A
másik dolog, hogy ő agrármérnök, az összes mezőgazdasági céggel, kamarával, borászokkal
kapcsolatban volt, a klímabarát települések szövetségében ő járt el klímaügyekben, nem
kevés elismerést kapott Szekszárd egyébként klímabarát településként. Ő szívesen dolgozik
továbbra is, de az, hogy mint volt bizottsági elnök arra nem méltatták, hogy egy helyet
biztosítsanak a bizottságban. 6-1 arányban mindig leszavazták volna, a képviselő úrnak
viszont sok javaslatát figyelembe vették.
dr. Haag Éva képviselő: Úgy látja, hogy személyes sérelmek vannak, valós indokok helyett, a
harag pedig rossz tanácsadó. Kéri, hogy logikusan hozzák meg a döntéseiket.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Ő is szeretne reagálni a Zaják képviselő asszony által
elmondottakra. Beszéltek arról valóban, hogy létrejöhetne négy osztály, de képviselőtársa is
tudja, hogy 2013 óta nincs beleszólásuk az iskolák életébe. Megkérdezte a tankerületi
központ vezetőjét és az iskola igazgatóját is, akik egybehangzóan azt mondták, nem tudják
ezt megoldani. Ennek ellenére Zaják képviselő asszony városszerte terjesztette, hogy ő az
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oka annak, hogy nem indult négy osztály az iskolában. Ez csak egy kis része annak a
csúsztatásnak, amit a vele szemben ülő csapat elkövetett ellene.
Rácz Zoltán képviselő: Kővári képviselő úrnak szeretné elmondani, hogy tiszteli azt a
munkát, amit elvégeztek a gazdasági bizottságban, amit a gazdasági fejlődés érdekében
tettek. Nézzék a tényeket. A piac használhatatlan. Hét méter magasan van egy üvegtető, ha
lett volna egy beruházási program, egy szakmai véleményezés, nem épült volna meg így.
Vagy nézhetik a polgármesteri hivatal energiaracionalizálását. Az Európai Unió úgy ad pénzt
energiaracionalizálásra, hogy tizenöt év alatt meg kell térülnie. Hatszáznegyven millió
forintot költött a város erre. Annyi pénzt, hogy az egész Wosinsky lakótelepet le lehetett
volna hőszigetelni.
Ács Rezső polgármester: Figyelmezteti a képviselőt, maradjon a témánál.
Rácz Zoltán képviselő: Állítja, hogy ez a munka javításra szorul. Ezért gondolták, hogy
meglépik ezt, a városlakók majd eldöntik, hogy jól csinálják-e. Neki körülbelül kétszáz
javaslata volt, egy sem lett elfogadva.
Ács Rezső polgármester: Egy biztos, hogy drágábban csinálják.
Máté Péter frakcióvezető ügyrendi javaslata: Kéri a polgármestertől a napirendi pont vita
szakaszának lezárását. Ez parttalan vita és még sok napirendi pontot meg kell tárgyalniuk.
Ács Rezső polgármester: Ügyrendi szavazást tesz fel a napirendi vita lezárásáról.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és lezárta a napirendi pont vitáját.
Ács Rezső polgármester: Egyenként teszi fel szavazásra a bizottságok összetételét, először az
ÉSZ-frakció által javasolt módosító indítványt szavaztatja. Bomba Gábor frakcióvezetőt kéri,
hogy bizottságonként, név szerint mondja el még egyszer az indítványukat.
Bomba Gábor László frakcióvezető: Pénzügyi Bizottság elnökének javasolja Máté Pétert,
tagjainak Gréczy-Félegyházi Gyöngyvért, Csillagné Szánthó Polixénát, dr. Haag Évát, Kajos
Endre Károlyt, Tóth Róbertet és Szegedi Attilát.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.
Bomba Gábor László frakcióvezető: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének
Bomba Gábor Lászlót, tagjainak illés Tamás Imrét, Rácz Zoltán Rókust, Gulyás Róbertet, Kiss
Szabolcs Márkot, Csapláros László Károlyt, dr. Mezei László Mihályt javasolja.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott.
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Bomba Gábor László frakcióvezető: Az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elnökének
Murvai Árpádot, tagjainak Faragó Zsoltot, Zaják Ritát, Csötönyi Lászlót, Kizakisz Georgisz
Románt, Nyerges Tibort és Mácsik Henriettát javasolja.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott.
Bomba Gábor László frakcióvezető: A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság
elnökének Csötönyi Lászlót, tagjainak Illés Tamás Imrét, Murvai Árpádot, Faragó Zsoltot,
Nyerges Tibort, Iker Zsoltot és Petter Mária Magdolnát javasolja.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott.
Bomba Gábor László frakcióvezető: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági
Bizottság elnökének Zaják Ritát, tagjainak Gulyás Róbertet, Rácz Zoltán Rókust, Kővári
Lászlót, Jantner Lászlónét, Matus József Miklóst és Gyarmati Lászlót javasolja megszavazni.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel az elfogadott módosító javaslatokkal együtt a
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal,
nem szavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
266/2019. (XII.23.) határozata
a Közgyűlés bizottsági tagjainak megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 57. § (1), 58. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján, a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 51. §-ban
meghatározottak szerint- az állandó bizottságok tisztségeire
képviselő tagként illetve külső tagként az alábbi személyeket
választja meg:
1) Pénzügyi Bizottság (tagjainak száma: 7 fő) PB
Bizottság elnöke:
Máté Péter Sándor
tagjai:
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
Csillagné Szánthó Polixéna
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dr. Haag Éva
Kajos Endre Károly
Tóth Róbert
Szegedi Attila
2) Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (tagjainak száma: 7
fő) GVB
Bizottság elnöke:
Bomba Gábor László
Tagjai:
Illés Tamás Imre
Rácz Zoltán Rókus
Gulyás Róbert
Kiss Szabolcs Márk
Csapláros László Károly
dr. Mezei László Mihály
3) Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság (tagjainak száma: 7 fő)
OKSI
Bizottság elnöke:
Murvai Árpád
Tagjai:
Faragó Zsolt
Zaják Rita
Csötönyi László
Kizakisz Georgiosz Román
Nyerges Tibor
Mácsik Henrietta
4) Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing
Bizottság (tagjainak száma: 7 fő) KCV
Bizottság Elnöke:
Csötönyi László
Tagjai:
Illés Tamás Imre
Murvai Árpád
Faragó Zsolt
Nyerges Tibor
Iker Zsolt Endre
Petter Mária Magdolna
5) Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági
Bizottság (tagjainak száma: 7 fő) SZEKÖF
Bizottság elnöke:
Zaják Rita
Tagjai:
Gulyás Róbert
Rácz Zoltán Rókus
Kővári László
Jantner Lászlóné
Matus József Miklós
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Gyarmati László
Határidő:
Felelős:

2019. december 23.
Ács Rezső polgármester

2. Az SZMSZ kiegészül a Közgyűlés állandó bizottságai és tagjai
felsorolását tartalmazó jelen határozat mellékletét képező 3.
függelékkel. Hatályba lépés: 2019. december 23.
Határidő:
Felelős:
17./

2019. december 23.
dr. Molnár Kata jegyző

Külső bizottsági tagok eskütétele
Az esküt kiveszi: Ács Rezső polgármester

A megválasztott külső bizottsági tagok leteszik az esküt a közgyűlés előtt és aláírják a
jegyzőkönyv részét képező esküokmányukat.
Kővári László és Csillagné Szánthó Polixéna képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő
képviselő, a közgyűlés határozatképes.
18. /

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2025. évekre szóló
Gazdasági Programjának elkészítésére
(208. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

Ács Rezső polgármester: Az alakuló üléstől számított hat hónapon belül kell az
önkormányzatnak a Gazdasági Programját elkészíteni. Az erre való felhívás képezi az
előterjesztés tárgyát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 13 fő – 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
267/2019. (XII. 23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2025.
évekre szóló Gazdasági Programjának elkészítéséről szóló
javaslattételről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 116. §-a alapján –
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1.)
felhívja a polgármestert, hogy a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Gazdasági Programja előkészítése
keretében javaslattételre felhívással keresse meg
a)
a Közgyűlés tagjait,
b)
az állandó bizottságokat,
c)
Tolna Megye 1. Számú Egyéni Választókerületében
megválasztott országgyűlési képviselőjét,
d)
az önkormányzat területén működő gazdasági
kamarákat;
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.)
felhívja a polgármestert, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának 2020-2025. évre szóló gazdasági
programjára vonatkozó javaslatát az alakuló ülésétől számított
hat hónapon belül terjessze a közgyűlés elé, és nyújtson
tájékoztatást az 1.) pont szerinti megkeresésre érkezett
javaslatokról.
Határidő: az alakuló üléstől számított hat hónapon belül
Felelős: Ács Rezső polgármester

19./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos, illetve többségi
tulajdonában álló gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságok tagjainak
megválasztására és az önkormányzat egyéb képviseletének ellátására
(215. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász, Feri Blanka osztályvezető

Ács Rezső polgármester: Átadja a szót Bomba Gábor frakcióvezetőnek, mert módosító
indítványt nyújtott be a frakció az előterjesztéshez.
Bomba Gábor László frakcióvezető: Kiosztásra került a közgyűlésen az ÉSZ-frakció módosító
indítványa.
Máté Péter frakcióvezető: A módosító indítványban szereplő arányokkal nem elégedettek,
de maga helyett szeretné javasolni a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. felügyelő bizottságába
Gyurkovics János alpolgármester urat. A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. felügyelő
bizottságába Kővári László képviselő urat javasolja maga helyett.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Molnár Kata jegyző: Felhatalmazást kér a közgyűléstől, hogy a teljes neveket
szerepeltessék a jegyzőkönyvben, mert nem szerepelnek pontosan az előterjesztésben.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Felteszi az első határozati javaslatot szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – –
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
268/2019. (XII. 23.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsága tagjainak
választásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
Felügyelőbizottságának tagjaivá 2019. december 24. napjától
2024. december 23. napjáig az alábbi személyeket választja
meg:
Illés Tamás Imre tag
(anyja neve: Kosztolányi Irén, szül.: Pincehely, 1962.05.21.,
lakcím: 7100 Szekszárd, Mérey u. 19.)
Gulyás Róbert tag
(anyja neve: Balog Erzsébet, szül.: Bonyhád, 1965.02.02.,
lakcím: 7100 Szekszárd, Május 1. u.2. IV/25.)
Horváth Rita Mariann tag
(anyja neve: Jaszlics Judit Matild, szül.: Baja, 1977.11.20.,
lakcím: 7100 Szekszárd, Kossuth L.u.38.)
Farkas László József tag
(anyja neve: Gulyás Márta, szül: Szekszárd, 1982.06.18., lakcím:
7100 Szekszárd, Esze T. u. 18.)
dr. Mezei László tag
(anyja neve: Kovács Rózsa, szül.: Nagykanizsa, 1951.08.17.,
lakcím: 7100 Szekszárd, Illyés u.2.)
Kolontár Zoltán tag
(anyja neve: Ament Irén, szül.: Szárazd, 1953.08.28. lakcím:
7100 Szekszárd, Csokonai u.11. 3/10.)
2./ A Közgyűlés felhívja az ügyvezetőt, hogy a cég alapító
okiratát a jelen határozatnak megfelelően módosítsa, majd a
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cégbírósági bejegyzést követően az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
3./
A Közgyűlés a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
felügyelőbizottsági tagjait 55.000,-Ft/hó, elnökét pedig 70.000,Ft/hó díjazásban részesíti megbízatásuk megszűnéséig.
Határidő:
Felelős:

2020. január 20.
Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető

Csillagné Szánthó Polixéna képviselő megérkezik az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
20./

Javaslat a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető
megválasztására
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető

Fórum

tagjainak

Máté Péter frakcióvezető: A FIDESZ-KDNP frakció részéről határozati javaslathoz módosító
javaslatot terjeszt be, dr. Haag Éva képviselőt javasolja.
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az ÉSZ-frakció részéről is érkezett
módosító javaslat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az ÉSZ- frakció módosító javaslatát szavazásra, melyet
a közgyűlés – – jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat
nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
269/2019. (XII.23.) határozata
Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak
megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
önkormányzati oldalának vezetésével megbízza a Csötönyi
László képviselőt;
2.
a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
önkormányzati oldalának képviseletére
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Murvai Áprád
Zaják Rita Andrea
Faragó Zsolt
képviselőket kéri fel.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester

21./

Képviselők delegálása a működő óvodaszékbe és intézményi tanácsokba
(217. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

Ács Rezső polgármester: Érkezett módosító javaslat az ÉSZ-frakció részéről, mely kiküldésre
került pótanyagban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az ÉSZ- frakció módosító javaslatát szavazásra, melyet
a közgyűlés – – jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül,
3 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
270/2019. (XII.23.) határozata
képviselők delegálásáról a működő óvodaszékbe és
intézményi tanácsokba
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a 243/2014. (XII. 18.) határozatával a működő
óvodaszékbe és intézményi tanácsokba delegált képviselőit
2019. december 31. napjával visszahívja;
Határidő:
Felelős:

2019. december 23.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2.
megköszöni az óvodaszékben és az intézményi
tanácsokban korábban dolgozó delegáltak munkáját;
Határidő:
Felelős:

2019. december 23.
Ács Rezső polgármester

3.
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
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31.) EMMI rendelet 122. § (3) bekezdés a) pontja, valamint (11)
bekezdése alapján 2020. január 1. napjával az alábbi
köznevelési intézmény óvodaszékébe küld delegáltat:
a)
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
Szekszárd, Perczel Mór u. 2.
Határidő:
Felelős:

Máté Péter Sándor

2019. december 23.
Ács Rezső polgármester

4.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.
§ (3)-(4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmények
intézményi tanácsába 2020. január 1. napjával a következők
szerint delegálja képviselőit:
a)

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
Faragó Zsolt

Szekszárd, Kadarka u. 17.
b)
Szekszárdi Baka István Általános Iskola
Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89.
Bomba Gábor László
c)
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6.
Illés Tamás Imre
d)
Szekszárdi Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Szekszárd, Zrínyi u. 78.
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
e)
Szekszárdi I. Béla Gimnázium,
Kollégium és Általános Iskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

Gulyás Róbert

f)
Szekszárdi Garay János Gimnázium
Szekszárd, Szent István tér 7-9.
Csötönyi László
g)
Tolna Megyei Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Szekszárd, Bezerédj u. 11-15.
Zaják Rita Andrea
h)
AM Dunántúli Agrárszakképző Központ,
Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Szekszárd, Palánk 19.
Rácz Zoltán Rókus
i)
Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
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Szekszárd, Pázmány tér 4.
Határidő:
Felelős:

Gyurkovics János

2019. december 23.
Ács Rezső polgármester

5.
felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg az
intézményeknek és fenntartóiknak is.
Határidő:
Felelős:

22./

2019. december 23.
Dr. Molnár Kata jegyző

Javaslat ingatlanok átminősítésére és értékesítésének jóváhagyására
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető

dr. Varga András osztályvezető: Korábbi Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által meghozott
döntések átvezetéséről van szó. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az
önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó ingatlanok értékesítése. Elsősorban korábban
közútként nyilvántartott utakról van szó, melyek már nem funkcionálnak közútként. A
bizottság meghozta az előzetes döntéseket, de ahhoz, hogy a vagyonnyilvántartásban át
lehessen vezetni ezeket, szükség van egy közgyűlési jóváhagyásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
271/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárd 10741/2, 11210/1 ingatlanok, valamint 4027 hrszú ingatlan meghatározott részének átminősítéséről és
értékesítéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése
1.1. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő,
szekszárdi 10741/2 hrsz-ú, 81 m2 alapterületű, kivett,
közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan
Csanády Zsolt (7100 Szekszárd, Alisca u. 3. 2/2.) részére történő
értékesítéséhez a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 290/2018.
(VIII.22.) számú határozatában foglalt feltételek szerint.
1.2. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő,
szekszárdi 11210/1 hrsz-ú, 313 m2 alapterületű, kivett
közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan
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Halmosi József (7100 Szekszárd, Benczúr u. 12.) részére történő
értékesítéséhez a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 21/2016.
(I.26) számú határozatában foglalt feltételek szerint.
1.3. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő,
szekszárdi 4027 hrsz-ú, kivett, közforgalom elől elzárt magánút
megnevezésű ingatlan cca. 400 m2 –es részének
GEMENCREHAB Kft. (7143 Őcsény, Babits M. u. 15.) részére
telekhatár rendezés keretében történő értékesítéséhez a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 271/2019. (VIII.26) számú
határozatában foglalt feltételek szerint.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
megállapítja, hogy az 1. pontban felsorolt ingatlanok
már nem szolgálják a kötelező önkormányzati feladatkör
ellátását, vagy hatáskör gyakorlását, ezért azokat a
forgalomképtelen törzsvagyonból átsorolja az üzleti
vagyontárgyak közé.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor intézkedjen a
fenti vagyontárgyak forgalomképessé minősítéséről.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
23./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ....../2019. (......)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(289. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető, Smolek Erika kodifikátor, Iker
Szilvia számviteli ügyintéző, Farkas Mónika vagyonhasznosítási ügyintéző

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
32/2019. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

24./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2020. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Murvai Árpád képviselő: Azt gondolja, hogy feszített munkatempójú időszakon vannak túl a
hivatal munkatársai, van-e mód jegyző asszony szerint valamilyen juttatásra,
bérkiegészítésre?
dr. Molnár Kata jegyző: Az idei költségvetésben nem lát rá lehetőséget, a jövő éviben lehet
megvizsgálni azt.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Mi volt ezzel kapcsolatban a gyakorlat az előző években?
Örülnének neki, ha arra mód lenne, amire eddig volt jutalmak vonatkozásában is.
dr. Molnár Kata jegyző: Amikor volt rá költségvetési lehetőség, kaptak a dolgozók jutalmat.
Az idei évben nem látja ennek a lehetőségét.
Ács Rezső polgármester: A kérdés csak a polgármesteri hivatalra vonatkozhatott, mert a
közgyűlési teremben ülők soha nem vettek fel jutalmat munkájukért. Az önkormányzat a
lehetőségeihez képest szokta támogatni dolgozóit. Például iskolakezdési támogatást nyújt a
gyerekes családoknak. A bérkiegészítésekkel a fiatal dolgozók megtartása is cél, hiszen
szakmán belül is- például a Kormányhivatalon belül is- nagy az elszívó erő. A cégeknél is
egyre nagyobb munkaerő hiány van, úgyhogy a hivatal működőképességét megtartani sem
lesz egyszerű dolog.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Bomba Gábor László frakcióvezető: Szeretné javasolni, hogy a jövő évi költségvetés
tervezésekor jegyző asszony terjesszen be a polgármesteri hivatal dolgozóinak jutalmaira
javaslatot az előző évihez hasonló nagyságrendben.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Először szavazásra teszi fel a Bomba frakcióvezető úr által javasolt
határozati javaslatot.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
272/2019. (XII.23.) határozata
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2020. évben tervezett jutalmáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének
tervezésekor
tegyen
javaslatot
a
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
jutalmára a 2019-es évet megelőző években meghatározott
jutalmakhoz hasonló nagyságrendben.
Határidő: 2020. február 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
31/2019. (XII.31.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi
illetménykiegészítéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
25./

Javaslat alapítványok támogatására
(257. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető

Ács Rezső polgármester: A közgyűlésnek jóvá kell hagynia minden alapítványi támogatásról
született bizottsági döntést, ezt tartalmazza az előterjesztés.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
273/2019. (XII.23.) határozata
alapítványok támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatára, annak
2019. évi Klíma alap kerete terhére, összesen 100.000.- Ft
összeg támogatást nyújt az alábbi alapítványoknak:
Sorszám

Alapítvány neve/támogatandó cél

1.

„Segíts rajtam!” Hátrányos helyzetűekért Alapítvány

2.

Jelen pályázat terhére a foglalkozások lebonyolításához
szükséges eszközöket és alapanyagokat vásárolnának 50.000 Ft
értékben. A pályázathoz kapcsolódó foglalkozásvezetési,
adminisztrálási, szervezési munkát társadalmi munka keretében
végeznék, szolgáltatásaikért munkadíjat nem számolnak fel.
Térítésmentes közreműködés (társadalmi munka) becsült
forintértéke: 42.000 Ft (45 óra - 931,25 Ft). Adminisztráció
költségei: fénymásolás, kommunikációs költségek, szállítás,
szállás, útiköltség, szállás, étkezés várható költsége összesen:
240.000 Ft.
Programok:
I. kórházban fekvő gyerekek „zöld gondolkodásának”
elősegítése
II. hátrányos helyzetű fiatalok érzékenyítése a környezet- és
természetvédelem területén, környezetvédelmi alkotótábor
Fadd-Domboriban;
III. a gyermekotthonban tematikus foglalkozások tartása
szakemberek bevonásával, havi 1 alkalommal
I. Béla Alapítvány
A Tolna megyei Környezetvédelmi Vetélkedő megrendezéséhez
kapcsolódó költségek: díjak (szakkönyvek): 30.000 Ft;
Élelmiszer, étkezés költségei a szóbeli fordulón a diákok
számára (helyi termékek: pogácsa, almalé) -20.000 Ft. Idei
évben a téma Tolna megyei erdeinek élővilága, védelme
Összesen

Határidő:

2019. évi GPB keret
terhére megítélt
támogatás

50.000.- Ft

50.000.- Ft

100.000.- Ft

2019. december 23.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal útján a
költségvetés módosításával építse be a támogatásokat, készítse
el a támogatási szerződéseket, és gondoskodjék a támogatott
összegek átutalásáról;
Határidő:
Felelős:

2020. január 31.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a polgármestert a támogatási szerződések
aláírására.
Határidő:
Felelős:
26./

2020. január 31.
Ács Rezső polgármester

Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető
Meghívott: Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetője

Ács Rezső polgármester: Nem kívánják kiegészíteni az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Faragó Zsolt képviselő: A jövőben hozzá lehet-e csatolni pénzügyi beszámolót az
előterjesztéshez, hogy jobban lehessen látni a sporttelep fenntartási költségét?
Ács Rezső polgármester: A „sporttelepnek” tulajdonképpen egy pálya része, melyet
kiragadnak az egész sporttelep hasznosításából, nem tudja, mennyire lehet külön kezelni ezt
pénzügyileg. A város anno a Magyar Államtól azzal a feltétellel kapta meg a sporttelepet,
hogy sportcélokra hasznosítja és évente egyszer beszámol róla.
dr. Varga András osztályvezető: Jól mondta polgármester úr, az a szerződés, amit a város
kötött az állammal, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-n keresztül, tartalmaz egy
beszámolási kötelezettségek a sportcélú felhasználásról. Pénzügyi beszámolót nem
szükséges adni az önkormányzatnak a szerződés szerint. A gazdasági társaság
beszámolójakor lehet arról tárgyalni, milyen költségek keletkeztek a sporttelep
hasznosításából kifolyólag.
Faragó Zsolt képviselő: Csak arra kíváncsi, hogy milyen költségekkel hasznosítják a pályát.
Ács Rezső polgármester: Erre vissza tudnak térni a társasági mérlegbeszámoló kapcsán.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
274/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárd, 3802 hrsz-ú sporttelep hasznosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a szekszárdi 3802 hrsz-ú, Szekszárd, Sport u.
1.C. alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról szóló
beszámolót;
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a jegyzőt, hogy a beszámolót és az azt jóváhagyó
határozatot továbbítsa a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
részére.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

27./

Javaslat a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására
(252. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt., Märcz László igazgatóságvezető, dr.
Bodor Adrienn osztályvezető, Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné, az E.R.Ö.V. Zrt. vezérigazgatója

Ács Rezső polgármester: Nagyjából tizenöt évre előre kell meghatározni, mit szeretne
megvalósítani a víziközmű-rendszer kapcsán a gazdasági társaság és az önkormányzat. Ez
nehéz dolog, ezért időnként módosítani is kell a tervet.
Artim Andrásné vezérigazgató: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
275/2019. (XII.23.) határozata
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a víziközmű-rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési
Tervének jóváhagyásáról szóló
215/2019 (VIII.26) számú határozata módosításáról Szekszárd
település ivóvíz víziközmű rendszere vonatkozásában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a víziközmű rendszer 2020 – 2034. évi Gördülő
Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról szóló 215/2019 (VIII.26.)
számú határozatának 2.) pontjának első részét és a 3.) pontját
az ivóvíz víziközmű rendszer vonatkozásában az alábbiak szerint
módosítja:
2.
Szekszárd Város víziközmű–rendszere – az ivóvíz
víziközmű–rendszere - vonatkozásában - az E.R.Ö.V. Víziközmű
Zrt. szolgáltatóval egyeztetve - 2020. évre vonatkozó
beruházási, felújítási és pótlási tervrészt az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Víziközmű rendszer Hivatal által generált azonosítója:
11-22761-1-001-00-04
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója:
SZEKV-SZ-IV
Felújítások, pótlások:
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra
Ivóvíz hálózat csomóponti rekonstrukció NA 80 tolózár és szerelvényei 5
db, NA 100 tolózár és szerelvényei 5 db.
Altalaji tűzcsapok cseréje feltalajira (NA 100, 5 db.)
Ivóvíz hálózati bekötések cseréje 5 db.
Ivóvíz hálózat rekonstrukciója (önerő)
Összesen:

1145734

Ft

864120

Ft

633000
682452
4312919
7638225

Ft
Ft
Ft
Ft

3.
Az ivóvíz víziközmű–rendszeren 2020. évre nem tervez
beruházásokat.
Határidő: 2019. december 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné az
vezérigazgatója

E.R.Ö.V.

Viziközmű

Zrt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
276/2019. (XII.23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a víziközmű-rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési
Tervének jóváhagyásáról szóló
215/2019 (VIII.26) számú határozata módosításáról Szekszárd
település szennyvíz víziközmű rendszere vonatkozásában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzata
Közgyűlésének a víziközmű rendszer 2020 – 2034. évi Gördülő
Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról szóló 215/2019 (VIII.26.)
számú határozatának 2.) pontjának második részét és a 3.)
pontját a szennyvíz víziközmű rendszer vonatkozásában az
alábbiak szerint módosítja:
2.
Szekszárd Város – szennyvíz víziközmű–rendszere vonatkozásában - az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatóval
egyeztetve - 2020. évre vonatkozó felújítási és pótlási tervrészt
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Víziközmű rendszer Hivatal által generált azonosítója:
21-22761-1-001-01-03
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója:
SZEKV-SZ-SZV
Felújítások, pótlások:
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra
Felújítás, pótlás összesen:
Felújítások összesen:

1 061 000 Ft
1 061 000 Ft
1.061.000 Ft

3. Szekszárd Város – szennyvíz víziközmű–rendszere - vonatkozásában - az E.R.Ö.V.
Víziközmű Zrt. szolgáltatóval egyeztetve - 2020. évre vonatkozó beruházási tervrészt
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Beruházások:
Alkony u.-i, Árpád u.-i, Fagyöngy u.-i átemelők és központi átemelő
(telep) szivattyúinak cseréje (pályázati önerő)

8 250 000 Ft
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Beruházás összesen:
Beruházások mindösszesen:

8 250 000 Ft
8.250.000 Ft

Felújítás, pótlás, beruházás mindösszesen:

9.311.000 Ft

Határidő: 2019. december 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné az
vezérigazgatója

E.R.Ö.V.

Viziközmű

Zrt.

A polgármester szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
277/2019. (XII.23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a víziközmű-rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési
Tervének jóváhagyásáról szóló
215/2019 (VIII.26) számú határozata módosításáról a
víziközmű rendszer 2021 – 2024. évi (II. ütem) és 2025 – 2034.
évi (III. ütem) Gördülő Fejlesztési Terve vonatkozásában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzata
Közgyűlésének a víziközmű rendszer 2020 – 2034. évi Gördülő
Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról szóló 215/2019 (VIII.26.)
számú határozatának 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Szekszárd Település víziközmű–rendszere vonatkozásában, az
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-vel, mint szolgáltatóval egyeztetett a
2021 - 2024., és 2025 – 2034. évre vonatkozó beruházási,
felújítási és pótlási tervet illetően, melyet az alábbiak szerint
jóváhagy:
Víziközmű rendszer Hivatal által generált azonosítója:
11-22761-1-001-00-04
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója:
SZEKV-SZ-IV
Felújítások, pótlások 2021 - 2024:
Munka megnevezése

Költség (e Ft)
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Hálózati rekonstrukció csővezetékek cseréje 4 500 fm. (Batthyány, Nefelejcs,
Faddi völgy, Kőrösi, Hársfa u.)
Nyomásfokózók gépészeti felújítása. (Szent László, Szőlőhegy, Kápolna tér,
Autóklub)

341 718

Ivóvíz hálózati bekötések és tűzcsapok cseréje 50 db.
Magas tározók építészeti és gépészeti felújítása. (Bakta I.II.III., Kálvária,
Parásztai,
Beruházások 2021 - 2024:
Munka megnevezése

Költség (e Ft)

Palánki hegyet ellátó vízvezeték rendszerre nyomásfokozó létesítése.
Tartalék szivattyúk beszerzése.
260 000
Szőlőhegyet ellátó vízvezeték rendszerre magas tározó létesítése.

Felújítások, pótlások 2025 - 2034:
Munka megnevezése

Költség (e Ft)

Hálózati rekonstrukció, AC csövek cseréje. Csomóponti szerelvények
felújítása. Kút szivattyúk felújítása, pótlása.
Vízmű épületek felújítása.

450 000

Ivóvíz hálózati bekötések és tűzcsapok cseréje 500 - 50 db.
Víztisztítási technológia felújítása
Beruházás 2025 - 2034:
Munka megnevezése
Ellátatlan területek vízellátása.

Költség (e Ft)
350 000
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Decsi hegyet és Palánki hegyet ellátó vezeték átmérő növelése.

Határidő: 2019. december 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné az E.R.Ö.V. Viziközmű Zrt. vezérigazgatója
A polgármester szavazásra teszi fel a IV. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
278/2019. (XII.23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének
jóváhagyásáról szóló 271/2018 (IX.27.) számú határozata
módosításáról Szekszárd település szennyvíz-rendszere
vonatkozásában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzata
Közgyűlésének a víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési
Tervének jóváhagyásáról szóló 271/2018 (IX.27.) számú
határozatának 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
2.

Víziközmű rendszer Hivatal által generált azonosítója:
11-22761-1-001-00-03

Víziközmű rendszer szolgáltatói azonosítója:
SZEKV-SZ-SZV
Felújítások, pótlások:
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra
Akna javítások, kiemelések, gravitációs szennyvíz csatorna
rekonstrukciók
Szennyvíz átemelő szivattyúk felújítása szennyvíz elvezető hálózaton
Szennyvíz tisztító telepen üzemelő gépek, berendezések felújítása
Szekszárd, Mészáros Lázár utca 5 – Wosinsky lakótelep belső parkoló
közti szennyvíz elvezető csatorna és tisztító akna rekonstrukciója
Felújítás, pótlás összesen:

1371 e Ft
1000 e Ft
2000 e Ft
4768 e Ft
2.367 e Ft
11.506 e Ft

Beruházások:
Beruházás nincs tervezve
Összesen:

0 e Ft
0 e Ft
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Felújítások, pótlások, beruházások mindösszesen:
Határidő: 2019. december 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné az
vezérigazgatója

28./

11.506 e Ft

E.R.Ö.V.

Viziközmű

Zrt.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász, Feri Blanka osztályvezető

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
279/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §
(2) bekezdése alapján a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal megkötött, 2018. február 15. napjától
hatályos együttműködési megállapodást felülvizsgálta és
jóváhagyja a módosított együttműködési megállapodást az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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29./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(258. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
280/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2)
bekezdése alapján
1. a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött,
2018. február 1. napjától hatályos együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és úgy határoz, hogy azt
változatlan tartalommal hatályában fenntartja;
Határidő: 2020. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felkéri a polgármestert, hogy a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak a kezdeményezésére az együttműködési
megállapodásban foglalt helyiséghasználat felülvizsgálatára
vonatkozóan folytassa le a tárgyalásokat a nemzetiségi
önkormányzat elnökével, melynek eredményéről szóló
tájékoztatást terjessze a közgyűlés elé a döntéshozatal
érdekében.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
30./

A Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság szervezete és működése
(239. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense, dr. Horváth Annamária oktatási referens
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dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Illés Tamás frakcióvezető-helyettes: Az ÉSZ-frakció módosító javaslatot jelent be az értéktár
bizottság tagjaival kapcsolatban. Az SZMSZ 1. függeléke tartalmazza az értéktár bizottság
tagjainak sorát. A frakció a bizottság vezetésére Csötönyi Lászlót, tagjainak Elblinger
Ferencet, Töttős Gábort és Jantner Lászlót javasolják megválasztani.
Ács Rezső polgármester: A határozat keretén belül az előző tagok visszahívása is
megtörténik.
Máté Péter frakcióvezető: Elfogadhatatlan számukra, hogy ne vegyenek részt a
bizottságban, ezért Gyurkovics János alpolgármestert javasolja a FIDESZ-frakció a bizottság
tagjának.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Először az I. határozati javaslat Ész-frakció általi módosító javaslatát
teszi fel szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 9 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
elfogadott.
Ács Rezső polgármester: A FIDESZ-frakció javaslatát teszi fel szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot az I. számú határozati
javaslathoz, melyet a közgyűlés – jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 11 igen szavazattal, 2
nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a módosításokkal együtt a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
281/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság tagjairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott
felhatalmazással, a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság
szervezeti és működési szabályzata 2. § (3) bekezdése alapján
1.
a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottságból 2019.
december 31. napjával visszahívja
Csillagné Szánthó Polixéna elnököt,
60
kgy20191223jkvny

Matókné Kapási Julianna nyugalmazott igazgatót;
Németh Judit nyugalmazott igazgatót,
Nagy László pedagógust;
Határidő:
Felelős:

2019. december 23.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2.
megköszöni a visszahívott bizottsági tagok eddig végzett
munkáját;
Határidő:
Felelős:

2019. december 23.
Ács Rezső polgármester

3.
2020. január 1. napjával a Szekszárdi Értéktár Bizottság
elnökévé választja
Csötönyi Lászlót,
tagjaivá választja
Elblinger Ferencet,
Töttős Gábort,
Jantner Lászlót,
Gyurkovics Jánost.
Határidő:
Felelős:

2019. december 23.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4.
felhívja a jegyzőt, hogy a Szekszárdi Értéktár Bizottság
szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról és
esetleges módosításáról szóló előterjesztést Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének tárgykör szerint
illetékes szakbizottsága és a Szekszárdi Értéktár Bizottság
javaslatait figyelembe véve készítse el és terjessze a közgyűlés
elé.
Határidő:
Felelős:

2020. április 30.
dr. Molnár Kata jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
282/2019. (XII.23.) határozata
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a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság működéséről és
2019. évi tevékenységéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott
felhatalmazással, a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság
szervezeti és működési szabályzata 4. § (2) bekezdése alapján a
Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság működéséről és 2019.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:
31./

2019. december 23.
Ács Rezső polgármester

A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(261. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

Ács Rezső polgármester: Sajnos Kővári képviselő úr nincs a teremben, ő vitte ezeket az
ügyeket korábban. A Nonprofit Kft. bormarketingre és hasonló dolgokra kér támogatást a
közgyűléstől. A határozatban kipontozásra került a támogatási összeg.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Illés Tamás frakcióvezető-helyettes: Módosító javaslatot tesz az ÉSZ-frakció, mely szerint a
közgyűlés szólítsa fel a Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft-t, hogy támogatási kérelmét 2020.
január 15-ig újra nyújtsa be, a tevékenységek és a költségvetés részletesebb bemutatásával,
az illetékes Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsághoz. Határidő: 2020. január 31. Felelős:
Ács Rezső polgármester.
Ács Rezső polgármester: Egyetért vele, ezt a határozati javaslatot teszi fel szavazásra,
felelősnek Herrné Szabadi Juditot is kéri felelősnek megjelölni.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
283/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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felhívja a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft-t, hogy 2019. január
15-ig nyújtson be új támogatási kérelmet a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsághoz a támogatni kért tevékenység és
költségvetésének részletes bemutatásával.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Herrné Szabadi Judit ügyvezető igazgató
32./

Javaslat TOP-6.7.1-16-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Megyei jogú városok
leromlott városi területeinek rehabilitációja” című projekt megvalósításához
szükséges önerő biztosításáról
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző

Ács Rezső polgármester: Megkéri Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezetőt, hogy
jöjjön ki és válaszoljon az felmerülő kérdésekre.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A plusz forrással, amit miniszter úr biztosít a pályázathoz, pontosan
mekkora összegből fog megvalósulni a beruházás? Igaz-e, hogy egy közösségi ház is
megépül?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Jelenleg nem tud arra válaszolni, hogy
mennyibe fog kerülni a kivitelezés. Egyelőre tervezői költségbecslésük van. A támogatási
szerződésben meghatározott támogatási összeg és költségbecslés különbözete
negyvenhárom millió forint. A tervezési szakasz végén kell a projekt megvalósítására
támogatási megállapodást kötni, mely során a költségvetést alá kell támasztani, hogy
rendelkezésre áll a fedezet. Mivel közbeszerzésből eredő árajánlat nem áll rendelkezésre,
ezért tervezői költségbecsléshez tudnak viszonyítani, ez bruttó negyvenhárom millió forint. A
költséget a Süli miniszter úrtól kapott támogatással tudják fedezni, illetve lehetőség van a
támogató szervezethez támogatási összeg növelés címén támogatási kérelmet benyújtani,
azt közbeszerzésből adott árajánlat alapján tudják megtenni.
Ács Rezső polgármester: Az új képviselőket tájékoztatja arról, hogy a Patak utcában lévő
kilenc önkormányzati lakás felújításáról szól a projekt és reméli, hogy jobb körülményeket
tudnak teremteni. A beruházásokkal sokat küszködnek, többek között a nagyon magas árak
miatt. Reméli, hogy meg tudják teremteni a fedezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
284/2019. (XII.23.) határozata
TOP-6.7.1-16-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Megyei jogú
városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című
projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú,
„Megyei jogú városok leromlott városi területeinek
rehabilitációja” című pályázatának építési tevékenységéhez
szükséges önerőt, bruttó 43.280.679 Ft-ot az Önkormányzat
2020. évi költségvetésében biztosítja.
2.
felhívja jegyzőt, hogy az 1.) pont szerinti pályázati önerő
kerüljön
beépítésre
az
Önkormányzat
2020.
évi
költségvetésének tervezetébe.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
dr. Molnár Kata jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
285/2019. (XII.23.) határozata
TOP-6.7.1-16-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Megyei jogú
városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című
projekt megvalósításához szükséges önerő fedezetét biztosító
támogatási összegnövelés benyújtására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felhívja a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás során
érkezett, összességében legelőnyösebb árajánlat alapján a
Támogatóhoz támogatási összegnövelés címén kérelmet
nyújtson be, az eljárás során az önkormányzat nevében járjon
el.
Határidő:
a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását
követő 15 nap
Felelős:
Ács Rezső polgármester

33./

Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Óvoda és bölcsőde
fejlesztés Szekszárd Szőlőhegyen” című pályázat módosításának jóváhagyására
(265. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy a projekt kapcsán próbálták megtalálni az optimális
terveket, egy óvodafejlesztés és egy mini bölcsőde építés férne bele két külön projektbe, de
egy épületegyüttest képeznének.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Köszöni a hivatal dolgozóinak a részletes tájékoztatást a projektről. Egy
kérdése van. A mini bölcsőde fejlesztésére irányuló pályázatot már beadták, de még nem
bírálták el? Jól érti, hogy a határozati javaslat I. B variációja dönt erről?
Ács Rezső polgármester: Igen. Felolvassa a határozati javaslat I.B. szövegét.
Zaják Rita képviselő: A II. B. határozati javaslat szövegében kér értelmezési segítséget, ez az
utólagos jóváhagyása a korábban benyújtott négyszáz milliós beruházásnak és a műszaki
tartalom csökkentése a mini bölcsőde kivételét jelenti a projektből?
Ács Rezső polgármester: Beszéltek róla, hogy a közgyűlésben több hónapig nem történt
munka, közben bizonyos kérdésekben dönteni kellett.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. B. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
286/2019. (XII.23.) határozata
a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Óvoda és
bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” c. pályázat
műszaki tartalmának csökkentéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
dönt a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú,
„Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című
pályázat műszaki tartalmának csökkentéséről;
Határidő:
2019. december 23.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
2.
elfogadja a konzorciumi együttműködési megállapodás
megszűntetését;
Határidő:
Felelős:

2020. január 15.
Ács Rezső polgármester
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3.
felhatalmazza a polgármestert a pályázatot érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára, a támogatási szerződésmódosítás és a
konzorciumi együttműködési megállapodást megszüntető
okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a II. B. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
287/2019. (XII.23.) határozata
TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú, „Szőlőhegyi
mini bölcsőde létrehozása című pályázat” benyújtásának
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja
a
TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001
azonosítószámú, „Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása” című
pályázat benyújtását;
2.
jóváhagyja a Magyar Bölcsődék Egyesületével az
együttműködési megállapodás aláírását;
3.
felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalát és a nyertes pályázat esetén a támogatási
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

34./

folyamatos
Ács Rezső polgármester

Javaslat a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú
Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt keretében
kötött konzorciumi megállapodás módosításának jóváhagyására
(284. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető

Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy 393 főt kellett bevonni a foglalkoztatási piacra és
2019 decemberében ez hetven százalékos teljesítésnél tart. 2021-ben kell a projektet lezárni,
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de úgy néz ki, nagyon jól dolgozik az Újra Dolgozom Tolnában Egyesület. Ebben a munkában
van a város és a kormányhivatal kötött egy konzorciumi megállapodás, melynek a
módosítása történne meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
288/2019. (XII.23.) határozata
a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd
Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási
helyzetének javítása” című projekt keretében kötött
konzorciumi megállapodás módosításának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú
pályázat elválaszthatatlan mellékletét képező, támogatásban
részesített projekt megvalósítására irányuló konzorciumi
megállapodás 3. számú módosítását.
Határidő:
Felelős:

35./

2019. december 23.
Ács Rezső polgármester

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár magasabb vezetői (igazgatói) beosztására kiírt
pályázat elbírálása
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Liebhauser János pályázó

Ács Rezső polgármester: Megkéri a pályázót, hogy fáradjon mellé. A pályázatokat a
szakbizottság szokta tárgyalni, ez most elmaradt, ezért kéri, mondjon néhány szót a
pályázatáról az igazgató úr.
Liebhauser János pályázó: Elmondja, hogy a számára fontos dolgokat beleírta a pályázatába,
egy dolgot szeretne csak kiemelni. A pályázat fontos elemét képezi az a terv, mely az
elkészülésre váró új megyei könyvtár épületéhez kapcsolódó fejlesztési és szervezési
munkákat érinti. Abban a reményben ül itt, hogy ez a ciklus elég lesz arra, hogy új
könyvtárba kerüljenek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
289/2019. (XII.23.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár magasabb vezetői
(intézményvezető) megbízásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §-a, valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. §-a
alapján a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár magasabb
vezetői (intézményvezető) feladatának ellátásával 2020. január
1. napjától 2024. december 31. napjáig
Liebhauser Jánost
bízza meg;
2.
az intézményvezető havi illetményét a határozat
melléklete szerint állapítja meg;
3.
felhívja a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

36./

Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
felülvizsgálatára
(273. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
290/2019. (XII.23.) határozata
a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szálka Községgel kötött megállapodás alapján
létrehozott és fenntartott közös önkormányzati hivatal
folytatólagos fenntartására vonatkozó szándékát kinyilvánítja;
2.
a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló
megállapodást változatlan tartalommal helybenhagyja.
Határidő:
Felelős:
37./

2019. december 23.
Ács Rezső polgármester

Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
291/2019. (XII.23.) határozata
az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. kéreleméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft.
hozzájárul ahhoz, hogy az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit
Közhasznú Kft. a 7100 Szekszárd, Piac tér 1. szám alatti „F”
épület II. emeletén található (Placc – Ifjúsági Közösségi Tér)
ingatlant a jogelőd gazdasági társasággal (Új Nemzedék
Központ Nonprofit Kft.) kötött 2016. április 1. napjától 2020.
augusztus 31. napjáig hatályos bérleti szerződés alapján
használja és a bérleti szerződés időtartamára fióktelepként
valamennyi illetékes hatósághoz, bírósághoz bejelentse;
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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2.
felhívja a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
38./

Légimentő Bázis kialakítására kijelölt terület tulajdonjogának rendezése
(268. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az egyeztetéseken Herr Teréz
főépítész és dr. Haag Éva korábbi alpolgármester részt vettek. Az előterjesztést dr. Bodor
Adrienn osztályvezető készítette, akit megkér, hogy röviden foglalja össze az előterjesztés
lényegét.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Az Országos Mentőszolgálat először 2007-ben kereste meg
az önkormányzatot, uniós forrásból szerettek volna légimentő bázist létesíteni. A pályázati
kiírásnak több módosítása volt, a feltételek változtak, azzal, hogy a Magyar Állam
tulajdonába kellett kerüljön a terület. Az önkormányzat hozzájárult ehhez azzal a kikötéssel,
hogy ha a beruházás nem valósul meg, akkor visszaszáll az önkormányzatra a tulajdonjog. A
beruházás nem jött létre, az Országos Mentőszolgálat fenntartotta igényét, hogy szeretné a
beruházást megvalósítani, azonban egy értékes területről van szó, ezért azt gondolta az
önkormányzat, hogy megindítja az eljárást arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat
tulajdonába visszakerüljön az ingatlan. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel ez egy
hosszadalmas eljárás. Viszont a légi mentés légügyi feladatai a készenléti rendőrséghez
kerültek, akik most ismét szeretnének ezen a területen légimentőbázist megvalósítani. A
helyszínre és a pályázatra is kérnek támogatást az önkormányzattól.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Bomba Gábor László frakcióvezető: Ha jól érti, az egyik verzió, hogy nem kérik vissza az
önkormányzati területet, megvalósíthatják a légimentő bázist, van rá fedezetük, a másik
verzió, hogy keressenek területet és akkor csúszik a projekt. Van-e c-verzió, tehát az
önkormányzat területét visszavennék és azon valósulna meg a légibázis?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Azért nincs c-verzió, mert a készenléti rendőrség az
előterjesztéshez csatolt megkeresésben jelezte, hogy az MMV Zrt-hez jelzéssel él, szeretné,
ha a terület a Magyar Állam tulajdonában maradna. A megkeresésük erre a két opcióra
irányul, azért szól így az előterjesztés.
Ács Rezső polgármester: A város egészségügyi ellátása szempontjából előnyös lenne a
légimentő bázis kialakítása. Javasolja a közgyűlésnek az „A” határozati javaslat támogatását.
Zaják Rita képviselő: Mikor valósulhat meg az A-változat?
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dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Kevés rálátásuk van a dolgokra. Az építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások esetében sem látják a folyamatokat, mert nem ügyfelek az
eljárásban. Kritikai észrevétellel éltek, melyben jelezték, hogy a terület körül megvalósuló
beruházások miatt a berepülési szöget módosítani kell, ezért az engedélyeket is módosítani
kell. Információt azonban nem kaptak arról, hogy mikor valósulna meg a beruházás.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Haag Éva képviselő: 2007. óta tart ez a folyamat, melyet személyes ügyének is tekint,
hiszen bejelentette a szekszárdi lakosoknak, hogy meg fog valósulni a légimentőbázis. Kéri az
Ész-frakciót, hogy ha átvágják a szalagot az új bázis elkészültekor, hívják meg őt is nézőnek.
Ez a lakosság biztonsága érdekében jön létre. Egyébként azért kellett átadni a területet a
Magyar Vagyonkezelő Zrt-nek, mert az volt a feltétel, hogy csak oda fordítanak állami pénzt,
ami állami tulajdonban van. Azt gondolja, ha visszakérnék a területet, az ismét akadálya lesz
a beruházásnak.
Zaják Rita képviselő: Hihetetlennek tűnik, hogy nem tudják megmondani, mikor akarják
megvalósítani a beruházást.
dr. Haag Éva képviselő: A választások előtt néhány nappal volt itt a készenléti rendőrség
vezetője és ha jól emlékszik, 2020-2021-et mondott, a megvalósításra és befejezésre. Ez egy
hangár kiszolgáló résszel, fél év alatt elkészülhet. Az engedélyeztetés kérdés, hogy mennyi
ideig fog húzódni. Amikor elkezdték ezt, akkor más technikában gondolkodtak, azóta annyit
fejlődött a repüléstechnika, hogy véleménye szerint sokkal könnyebb lesz az
engedélyeztetés.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Az A) határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
292/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárdi új Légimentő Bázis létesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.)
hozzájárul, hogy a Szekszárdi új Légimentő Bázis a
Készenléti Rendőrség által valósuljon meg;
2.)
hozzájárul, hogy a Készenléti Rendőrség a Szekszárdi Új
Légimentő Bázist a Szekszárd belterület 6008/3 helyrajzi szám
alatt az ingatlan-nyilvántartásba felvett ingatlanon valósítsa
meg;
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3.)
vállalja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Szekszárd belterület 6008/3 helyrajzi szám
alatt az ingatlan-nyilvántartásba felvett terület tulajdonjogának
önkormányzat részére történő visszaadására vonatkozóan
kezdeményezett eljárást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrtnél megszünteti;
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4.)
támogatja, hogy a Szekszárd belterület 6008/3 helyrajzi
szám alatt az ingatlan-nyilvántartásba felvett ingatlan a Magyar
Állam tulajdonában maradjon és a Készenléti Rendőrség
vagyonkezelésébe kerüljön;
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
5.)
felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos
nyilatkozat és megállapodások aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester

39./

Javaslat a 4. számú gyermek és ifjúsági körzet orvosával (Dr. Kartai Anett) kötött
feladat-ellátási szerződés módosítására
(244. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
293/2019. (XII.23.) határozata
a 4. számú gyermek és ifjúsági körzet orvosával kötött
feladat-ellátási szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
elfogadja az 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati
körzet vonatkozásában a KartaiDent Fogászati Kft.-vel
(képviseli: Dr. Kartai Anett fogorvos) 2018. július 1. napján
hatályba lépett fogászati szolgálat ellátására kötött feladatellátási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal;
2.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 1.
számú módosításának az aláírására.
Határidő:
Felelős:

40./

2020. január 10.
Ács Rezső polgármester

Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Klézli Júlia) orvosával kötött
feladat-ellátási szerződés módosítására
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
294/2019. (XII.23.) határozata
az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosával kötött feladatellátási szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet
vonatkozásában a Dr. Klézli Egészségügyi Bt.-vel (képviseli: Dr.
Klézli Júlia háziorvos) 2018. június 1. napján háziorvosi
feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés 1. számú
módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal;
2.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 1.
számú módosításának az aláírására.
Határidő:
2020. január 10.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
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41./

Javaslat az 1. számú és a 2. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet fogorvosaival
kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
295/2019. (XII.23.) határozata
az 1. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet fogorvosával
kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja az 1. számú gyermek és ifjúsági fogászati
körzet vonatkozásában a Dr. Lőrincz Gyöngyi Fogszakorvosi Btvel (képviseli: Dr. Lőrincz Gyöngyi fogszakorvos) 2019. január 1.
napján hatályba lépett fogászati szolgálat ellátására kötött
feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal;
2.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 1.
számú módosításának az aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. január 10.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
296/2019. (XII.23.) határozata
a 2. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet fogorvosával
kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a 2. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet
vonatkozásában a Dr. Czuczor Edittel 2019. február 1. napján
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hatályba lépett fogászati szolgálat ellátására kötött feladatellátási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal;
2.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 1.
számú módosításának az aláírására.
Határidő:
Felelős:

42./

2020. január 10.
Ács Rezső polgármester

Településrendezési terv 2019/5/4. sz. részleges módosításához kapcsolódó
környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(226. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

Herr Teréz főépítész: A három előterjesztéshez együtt fűzi hozzá, hogy Kormányrendelet írja
elő a településrendezési terveknél a hatósági egyeztetést, tehát ún. lakossági egyeztetést le
kell folytatni. Ezeket lefolytatták, lezárásukról a közgyűlésnek kell határozat formájában
dönteni. Ezt követően kerül a terv kiküldésre az állami főépítész részére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Máté Péter képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 13 képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
297/2019. (XII.23.) határozata
a településrendezési terv 2019/5/4. sz. részleges
módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat
szükségletének megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési terv 2019/5/4. sz. – a szekszárdi 10709/1-3,
10709/6-7, 10714, 10707/2 hrsz-ú ingatlanok (Sárköz utca déli
oldala, a belterületi határral közvetlen szomszédos ingatlanok)
beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági övezetből
beépítésre szánt kertvárosias lakóövezetbe történő átsorolását,
továbbá a biológiai aktivitás érték egyensúlyának biztosítása
érdekében a tervezési területtől délre fekvő sávban a 10723/4
hrsz-ú terület kertes mezőgazdasági övezetből erdő övezetbe
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történő átsorolását érintő - részleges módosításához
kapcsolódó
környezeti
értékelés
szükségességének
megállapítása c. előterjesztést megtárgyalta, és mint a terv
kidolgozásáért felelős szerv - a környezet védelméért felelős
közigazgatási szervek véleménye alapján, továbbá figyelembe
véve azt, hogy a tervezett módosítások nem idéznek elő olyan
környezeti változásokat, melyek az emberi egészségre vagy a
környezetre kockázatot jelentenének, és országhatáron
átterjedő környezeti hatással a változtatások során nem kell
számolni - megállapítja és dönt arról, hogy a környezeti
vizsgálat elvégzése nem szükséges.

43./

Településrendezési terv 2019/5/5. sz. részleges módosításához kapcsolódó
környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(227. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

Ács Rezső polgármester: A főépítész asszony nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
298/2019. (XII.23.) határozata
a településrendezési terv 2019/5/5. sz. részleges
módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat
szükségletének megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési terv 2019/5/5. sz. – a szekszárdi 0700/1
hrsz-ú ingatlan általános mezőgazdasági övezetből kertes
mezőgazdasági övezetbe történő átsorolását érintő - részleges
módosításához
kapcsolódó
környezeti
értékelés
szükségességének megállapítása c. előterjesztést megtárgyalta,
és mint a terv kidolgozásáért felelős szerv - a környezet
védelméért felelős közigazgatási szervek véleménye alapján,
továbbá figyelembe véve azt, hogy a tervezett módosítások
nem idéznek elő olyan környezeti változásokat, melyek az
emberi egészségre vagy a környezetre kockázatot jelentenének,
és országhatáron átterjedő környezeti hatással a változtatások
során nem kell számolni - megállapítja és dönt arról, hogy a
környezeti vizsgálat elvégzése nem szükséges.
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44./

Településrendezési terv részleges módosításai partnerségi egyeztetésének lezárása
(228. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

Ács Rezső polgármester: A főépítész asszony nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
299/2019. (XII.23.) határozata
a településrendezési terv részleges módosításai partnerségi
egyeztetésének lezárásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési eszközök részleges módosítása
részletesen:
a, a Keselyűsi út – 011. hrsz-ú út –Bogyiszlói út-Baksatói árok
által határolt tömb, és ehhez kapcsolódóan a Füstös dűlő
övezeti besorolásának módosítása;
b, a Bogyiszlói út É-i oldalán a 019/2. hrsz. és környéke övezeti
besorolásának módosítása;
c, a 0700/2. hrsz. és környéke övezeti besorolásának
módosítása;
d, Sárköz utca Ny-i végének déli oldala övezeti besorolásának
módosítása - tárgyában
1. megállapítja, hogy a partnerségi egyeztetés szabályosan
zajlott le, a partnerek részéről vélemény nem érkezett;
2. dönt arról, hogy a partnerségi egyeztetést lezártnak
nyilvánítja;
3. utasítja a főépítészt, hogy indítsa meg a részleges
módosítások záró véleményezési szakaszának lefolytatását az
állami főépítészi hatáskörben eljáró Tolna Megyei
Kormányhivatalnál.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Herr Teréz főépítész

Máté Péter képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
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Csillagné Szánthó Polixéna képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
45./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési
terve módosításának elfogadására
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Gulyás Rita belső ellenőr

dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Tavalyi évben is elfogadták, hogy a belső ellenőrzés kiterjeszti az
ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására. Ezt a módosítást kéri a következő
évi munkatervbe is bevenni.
dr. Molnár Kata jegyző: Tavaly is elhangzott ez a javaslat, és akkor is elmondta az aggályait
ezzel kapcsolatban. Nem fogadta el a közgyűlés a módosítást. A belső ellenőrrel való
egyeztetés után, kockázatértékelés alapján ő tesz javaslatot. Tavaly azzal volt a problémája,
hogy a megfogalmazott módosítás nem belső ellenőrzési téma. Ha úgy meg lehet fogalmazni
a témát, hogy az a hivatal és intézmények működésével kapcsolatos kockázatos
tevékenységre épül, akkor lehet belső ellenőrzési téma. Évközben a jegyzőnek rendkívüli
ellenőrzéseket is el kellett rendelnie, így kapacitáshiány miatt kettő ellenőrzést nem tudott
lefolytatni a belső ellenőr. Az elhangzott javaslatot át kell beszélniük.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Elfogadja és igényt tart az egyeztetésre.
Zaják Rita képviselő: Igaz-e, hogy egy belső ellenőrrel működik a hivatal? Hirdetik-e az
állását?
dr. Molnár Kata jegyző: Korábban a belső ellenőrzési feladatot a környező települések
számára is ellátta az önkormányzat. Ez már nem így van, viszont a belső ellenőrzési
tevékenységet kiterjesztették az intézményekre, gazdasági társaságokra. A jelenleg dolgozó
belső ellenőr helyére is ki kell írjanak pályázatot. Úgy gondolja, hogy egy ekkora város
legalább egy belső ellenőrt elbír.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
300/2019. (XII.23.) határozata
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső
ellenőrzési terve módosításának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 119. § (5) bekezdése, valamint a 370/2011.
Kormányrendelet 32. § (4) bekezdés alapján a határozat
mellékletét képező 2020. évi belső ellenőrzési tervet
jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

46./

2020. december 31.
dr. Molnár Kata jegyző

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadására
(247. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Gulyás Rita belső ellenőr

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
301/2019. (XII.23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi
belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 119. § (5) bekezdése, valamint a 370/2011.
Kormányrendelet 32. § (4) bekezdés alapján a határozat
mellékletét képező 2020. évi belső ellenőrzési tervet
jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:
47./

2020. december 31.
dr. Molnár Kata jegyző

Javaslat „Megbízási szerződés az európai uniós forrásból és a Modern Városok
Program keretében lefolytatandó nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó
értékű közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési
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szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások előkészítésére, lebonyolítására és
szakmai támogatására” tárgyú beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
(285. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Bomba Gábor László frakcióvezető: Egy módosító javaslatot nyújtottak be az
előterjesztéshez, mely kiküldésre került. Egyeztetés után jegyző asszony által átfogalmazott
határozati javaslatot szeretnék előterjeszteni. Általánosságban ugyanez a javaslatuk a 47-51.
számú napirendi pontokhoz.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 8 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
302/2019. (XII.23.) határozata
a „Megbízási szerződés az európai uniós forrásból és a
Modern Városok Program keretében lefolytatandó nemzeti
értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű közbeszerzési
eljárásokhoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások
előkészítésére, lebonyolítására és szakmai támogatására”
tárgyú beszerzési eljárás érvénytelenné nyilvánításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
a „Megbízási szerződés az európai uniós forrásból és a
Modern Városok Program keretében lefolytatandó nemzeti
értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű közbeszerzési
eljárásokhoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások előkészítésére,
lebonyolítására és szakmai támogatására” tárgyú beszerzési
eljárást érvénytelennek nyilvánítja.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
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Határidő:
Felelős:

2019. december 31.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenti tárgyban
ismételten bonyolítson le beszerzési eljárást a hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek
megfelelően.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.
felhívja a polgármestert a fenti tárgyban jelenleg
hatályban lévő szerződés 2020. február 29. napjáig történő
meghosszabbítását tartalmazó szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2020. január 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester

48./

Javaslat „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az
általa fenntartott intézményei, az Önkormányzat tagságával működő társulások és
azok által fenntartott intézmények által saját forrásból és működésükhöz
kapcsolódóan lefolytatandó, a nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű
közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások előkészítésére, lebonyolítására és
szakmai támogatására” tárgyú beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
(283. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Az ÉSZ-frakció részéről
érkezett módosító javaslat a határozati javaslathoz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 8 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
303/2019. (XII.23.) határozata
a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és az általa fenntartott intézményei, az
Önkormányzat tagságával működő társulások és azok által
fenntartott intézmények által saját forrásból és
működésükhöz kapcsolódóan lefolytatandó, a nemzeti
értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű közbeszerzési
81
kgy20191223jkvny

eljárásokhoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások
előkészítésére, lebonyolítására és szakmai támogatására”
tárgyú beszerzési eljárás érvénytelenné nyilvánításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és az általa fenntartott intézményei, az
Önkormányzat tagságával működő társulások és azok által
fenntartott intézmények által saját forrásból és működésükhöz
kapcsolódóan lefolytatandó, a nemzeti értékhatárt elérő és azt
meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok
ellátására, az eljárások előkészítésére, lebonyolítására és
szakmai
támogatására”
tárgyú
beszerzési
eljárást
érvénytelennek nyilvánítja.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2019. december 31.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenti tárgyban
ismételten bonyolítson le beszerzési eljárást a hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek
megfelelően.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.
felhívja a polgármestert a fenti tárgyban jelenleg
hatályban lévő szerződés 2020. február 29. napjáig történő
meghosszabbítását tartalmazó szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2020. január 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester

49./

Javaslat „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában működő intézmények, a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat fenntartásában működtetett intézmény, valamint a Szekszárd
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Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő társulások által fenntartott
intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyú
beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
(280. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Az ÉSZ-frakció részéről
érkezett módosító javaslat a határozati javaslathoz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 8 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
304/2019. (XII.23.) határozata
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának, Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
intézmények, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
fenntartásában működtetett intézmény, valamint a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő
társulások által fenntartott intézmények munkavédelmi és
tűzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyú beszerzési eljárás
érvénytelenné nyilvánításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának, Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
intézmények, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
fenntartásában működtetett intézmény, valamint a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő
társulások által fenntartott intézmények munkavédelmi és
tűzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyú beszerzési eljárást
érvénytelenné nyilvánítja.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:

2019. december 31.
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Felelős:

dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenti tárgyban
ismételten bonyolítson le beszerzési eljárást a hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek
megfelelően.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.
felhívja a polgármestert a fenti tárgyban jelenleg
hatályban lévő szerződés 2020. február 29. napjáig történő
meghosszabbítását tartalmazó szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2020. január 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester

50./

Javaslat „Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási
berendezések üzemeltetése, karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város
közigazgatási területén” tárgyú beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
(270. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Az ÉSZ-frakció részéről
érkezett módosító javaslat a határozati javaslathoz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 8 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
305/2019. (XII.23.) határozata
a „Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és
díszvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása
Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú
beszerzési eljárás érvénytelenné nyilvánításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
a „Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és
díszvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása
Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú
beszerzési eljárást érvénytelennek nyilvánítja.
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Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2019. december 31.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenti tárgyban
ismételten bonyolítson le beszerzési eljárást a hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek
megfelelően.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.
felhívja a polgármestert a fenti tárgyban jelenleg
hatályban lévő szerződés 2020. február 29. napjáig történő
meghosszabbítását tartalmazó szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2020. január 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester

51./

Javaslat „Vállalkozási szerződés a Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvízcsatornahálózatának
patkánymentesítésére”
tárgyú
beszerzési
eljárás
eredményének jóváhagyására
(271. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: Rohr Adrienn környezetvédelmi referens

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Az ÉSZ-frakció részéről
érkezett módosító javaslat a határozati javaslathoz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 8 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
306/2019. (XII.23.) határozata
a „Vállalkozási szerződés a Szekszárd MJV közterületeinek és
csapadékvíz- csatornahálózatának patkánymentesítésére”
tárgyú beszerzési eljárás érvénytelenné nyilvánításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
a „Vállalkozási szerződés a Szekszárd MJV
közterületeinek
és
csapadékvízcsatornahálózatának
patkánymentesítésére”
tárgyú
beszerzési
eljárást
érvénytelennek nyilvánítja.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2019. december 31.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenti tárgyban
ismételten bonyolítson le beszerzési eljárást a hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek
megfelelően.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.
felhívja a polgármestert a fenti tárgyban jelenleg
hatályban lévő szerződés 2020. február 29. napjáig történő
meghosszabbítását tartalmazó szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2020. január 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester

52./

Javaslat „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek
használatába adott informatikai eszközök karbantartására” tárgyú beszerzési
eljárás eredményének jóváhagyására
(281. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Az ÉSZ-frakció részéről
érkezett módosító javaslat a határozati javaslathoz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 8 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
307/2019. (XII.23.) határozata
a „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR
rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
által a települési szolgáltató-helyek használatába adott
informatikai eszközök karbantartására” tárgyú beszerzési
eljárás érvénytelenné nyilvánításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
a „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR
rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
által a települési szolgáltató-helyek használatába adott
informatikai eszközök karbantartására” tárgyú beszerzési
eljárást érvénytelenné nyilvánítja;
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2019. december 31.
Dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenti tárgyban
ismételten bonyolítson le beszerzési eljárást a hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek
megfelelően.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.
felhívja az igazgatót a fenti tárgyban jelenleg hatályban
lévő szerződés 2020. február 29. napjáig történő
meghosszabbítását tartalmazó szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2020. január 10.
Felelős: Liebhauser János igazgató
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53./

Javaslat „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének
rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyú
beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
(282. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Az ÉSZ-frakció részéről
érkezett módosító javaslat a határozati javaslathoz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 8 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
308/2019. (XII.23.) határozata
a „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
szerverének rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási
munkáinak elvégzésére” tárgyú beszerzési eljárás
érvénytelenné nyilvánításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
a „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár szerverének rendszerfelügyeleti, karbantartási és
javítási munkáinak elvégzésére” tárgyú beszerzési eljárást
érvénytelennek nyilvánítja;
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2019. december 31.
Dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenti tárgyban
ismételten bonyolítson le beszerzési eljárást a hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek
megfelelően.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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4.
felhívja az igazgatót a fenti tárgyban jelenleg hatályban
lévő szerződés 2020. február 29. napjáig történő
meghosszabbítását tartalmazó szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2020. január 10.
Felelős: Liebhauser János igazgató

54./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Az ÉSZ-frakció részéről
érkezett módosító javaslat a határozati javaslathoz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
309/2019. (XII.23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
Közbeszerzési Tervének 2. számú módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi
Közbeszerzési Tervének 2. számú módosítását – a melléklet
szerinti tartalommal - elfogadja.
Határidő:
Felelős:
55./

2019. december 23.
Ács Rezső polgármester

Javaslat az M-SZ Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött bérleti szerződés
módosítására
(259. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
310/2019. (XII.23.) határozata
az M-SZ Egészségügyi Kft-vel kötött bérleti szerződés
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az M-SZ Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel 2018. július 1.
napján kötött bérleti szerződést az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal módosítja.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert a bérleti szerződés 1. számú
módosításának aláírására.
Határidő: 2020. január 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
56./

Tájékoztató az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentéséről
(269. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Rieger Beáta osztályvezető

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
311/2019. (XII.23.) határozata
az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről szóló tájékoztató
tudomásul vételéről, az ellenőrzéssel kapcsolatos
intézkedésekre való felhatalmazásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
az Állami Számvevőszék által „A gyermekétkeztetés
rendszerének ellenőrzése” című tárgyban lefolytatott
ellenőrzéséről készült tájékoztatást tudomásul veszi;
2.
felhívja a polgármestert a gyermekétkeztetéssel
kapcsolatos elégedettségi felmérés elvégzésére alkalmas
partnerrel a szükséges szerződés előkészítésére és
megkötésére;
Határidő: 2020. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a polgármestert, hogy kezdeményezzen
egyeztetést a gyermekétkeztetést nyújtó szolgáltatóval annak
érdekében, hogy a tevékenységéről rendszeresen átfogó,
szakmai és pénzügyi beszámolót nyújtson be az
Önkormányzatnak.
Határidő: 2020. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
57./

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2019. II. és III. negyedév)
(272. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch Miklós
bizottsági referens

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 12 fő – 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
312/2019. (XII.23.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2019. április 1. – 2019.
szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági és
polgármesteri döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2019. december 23.
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Felelős: Ács Rezső polgármester

58./

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekről
(287. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Bomba Gábor László frakcióvezető: Kérdezi frakcióvezető társát, hogy a képviselők
visszajönnek-e.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat ellenében, 4
tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
313/2019. (XII.23.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja az 56/2019. (II.28.), 58/2019. (II.28.),
76/2019. (III.28.), 81/2019. (III.28.), 104-106/2019. (III.28.), 109120/2019. (IV.25.), 123-132/2019. (IV.25.), 154-159/2019.
(IV.25.), 166/2019. (V.29.), 168-169/2019. (V.29.), 174/2019.
(V.29.), 181-186/2019. (VII.4.), 190-207/2019. (VII.4.), 209214/2019. (VII.4.), 215-230/2019. (VIII.26.) számú határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót;
2.
meghosszabbítja a közszolgáltatási szerződés keretében
végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok
ellátására kiírt pályázat eredményének megállapításáról, és új
pályázat kiírásáról szóló, 58/2019. (II.28.) számú önkormányzati
határozat 3. és 4. pontjának határidejét 2020. április 30-ig;
3.
visszavonja a 166/2019. (V. 29.) számú, az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását
célzó pályázaton való részvételről szóló közgyűlési határozat
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módosításáról szóló 205/2019. (VII.04.) számú önkormányzati
határozat 2. pontját;
4.
visszavonja a 118/2019. (IV.25.) számú, az „Országos
Görpark Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtásáról szóló
közgyűlési határozat 2. pontját;
5.
visszavonja a 166/2019. (V.29.) számú, az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását
célzó pályázaton való részvételről szóló közgyűlési határozat 2.
pontját;
6.
visszavonja a 126/2019. (IV.25.) számú, a „TOP-6.2.1-16SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi Bölcsőde fejlesztése”
című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a
pótmunkák kapcsán” című közgyűlési határozat 1. pontját.
Határidő: 2019.12.23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 4
tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
314/2019. (XII.23.) határozata
a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt
pályázat visszavonásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
úgy határoz, hogy az emberi erőforrások minisztere – a
belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben –
hirdetett Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4.a) pont szerint a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott
pályázat visszavonását jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2019. december 23.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a III. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat ellenében, 4
tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
315/2019. (XII.23.) határozata
az utcai szociális munka finanszírozási szerződésének
jóváhagyásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között létrejövő,
USZ-045/8-2011 számú szociális munka finanszírozása
tárgyában írt finanszírozási szerződés aláírását, 2020. január 1.
– 2020. december 31. közötti finanszírozási időszakra
vonatkozóan, 7.747.000 Ft értékben.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester

59./

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által
bevezetett helyi adók felülvizsgálatáról
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető

Ács Rezső polgármester: Minden év decemberében el kell végezniük a felülvizsgálatot,
átadja a szót az adóosztály vezetőjének.
Kovács Lászlóné osztályvezető: A tájékoztatót nem kívánja kiegészíteni.
Kérdés nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a tájékoztató tudomásul vételéről szóló határozati
javaslatot, melyet a közgyűlés - jelenlévő tagjainak száma 12 fő - 12 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
316/2019. (XII.23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
által bevezetett helyi adók felülvizsgálatáról szóló
tájékoztatóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adórendeletek
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban
foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Máté Péter frakcióvezető kérte a képviselői tiszteletdíjas rendelet
napirendre vételét. Jegyző asszony törvényességi jelzést tett.

94
kgy20191223jkvny

Kővári László és dr. Haag Éva képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
60./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (...)
önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
22/2014. (XI. 20) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető

dr. Molnár Kata jegyző: Kiosztottak egy rendelet-tervezetet, mely a frakciók közötti
egyeztetési alapján alakult ki, így ismerik a képviselők a szövegét. A jelenleg hatályos
rendeletet módosítja, előtte viszont született egy közgyűlési határozat arra vonatkozóan,
hogy hatályában tartja a közgyűlés a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet, ahol a
képviselői alapdíj a minimálbérrel megegyező összeg. Ehhez képest a bizottsági tagságért az
alapdíjon felül ötven százalékot kapnak a képviselők. A nem képviselő bizottsági tagok
ugyanekkora összeget kapnak. A bizottsági elnökök az alapdíj kétszáz százalékát kapják.
2020. január 1-jét jelöli meg a tervezet hatályba lépés napjának.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Ács Rezső polgármester: Lehet számszerűsíteni a rendelet-tervezetben foglaltakat?
dr. Molnár Kata jegyző: A 2020-as bruttó alapdíj 161.000,-Ft, nettó 114.632,-Ft. A bizottsági
elnök bruttó tiszteletdíja 322.000,-Ft, nettó 229.000,-Ft. A képviselő bizottsági tagoknak az
alapdíjon felül 80.500,-Ft jár, a külsős bizottsági tagoknak pedig a 80.500,-Ft a díjazása. Az
előterjesztés szerint a díjazás a tisztségek számától függetlenül ennyi.
Ács Rezső polgármester: Van-e a frakcióknak kiegészítése az előterjesztéshez?
Máté Péter frakcióvezető: Összefoglalja a jegyző asszony által elhangzottakat. A tisztségek
számától függetlennek gondolják a díjazást.
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, így szól az előterjesztés is.
Ács Rezső polgármester: Eddig nem járt a bizottsági tisztségért a képviselőknek külön
díjazás.
dr. Molnár Kata jegyző: A teljesség kedvéért mondja el, hogy a negyedik bekezdés azért
szerepel úgy az előterjesztésben, hogy tárgyhó ötödik napjáig esedékes a kifizetés, mert
eddig tárgyhó harmadika szerepelt, mely
gondot okozott pénzügyileg, hiszen az
önkormányzat minden más alkalmazottja esetében ötödikéig kell számfejteni, kivéve a
képviselőknek, bizottsági tagoknak. Ezt egységesíteni szeretnék.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
33/2019. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 22/2014. (XI. 20)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Gulyás Róbert képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
61./

Törvényességi jelzés a 244/2019. (XII.4.) közgyűlési határozatra
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Ács Rezső polgármester: Átadja a szót jegyző asszonynak törvényességi észrevétellel
kapcsolatban.
dr. Molnár Kata jegyző: Kiküldésre került a közgyűlési anyaggal egy törvényességi jelzés a
244/2019. (XII.4.) számú közgyűlési határozatra, mely a városi uszoda kivitelezésének
ellenőrzésével kapcsolatos Ideiglenes Bizottság felállításával kapcsolatos. Elnézést kér, hogy
nem az ülésen jelezte a problémát, de szerencsére rögtön az ülés után rájöttek, hogy volt egy
törvénysértő döntése a közgyűlésnek. A bizottság tagjai közé olyan embert választottak, aki
összeférhetetlenség miatt nem lett volna választható, ő pedig Kerekes László, az egyik
önkormányzati cég ügyvezetője. Javasolja a közgyűlésnek, hogy Kerekes László ügyvezető
helyett döntsenek másik tagról, vagy csökkentsék a bizottság létszámát egy fővel.
Máté Péter frakcióvezető: Javasolja, hogy a bizottság létszámát csökkentsék egy fővel.
Ács Rezső polgármester: Szavazásra teszi fel a határozat módosítását az elhangzott javaslat
szerint.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
317/2019. (XII.23.) határozata
a 244/2019. (XII.04.) határozat módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az alábbiak szerint módosítja a 244/2019. (XII.04.)
önkormányzati határozatának 1. és 2. pontját:
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1.
úgy határoz, hogy öt tagú, ideiglenes bizottságot állít fel
a városi uszoda építésével kapcsolatos műszaki kivitelezési
folyamatok ellenőrzésére;
2.
az ideiglenes bizottság
elnökének
Bomba Gábor képviselőt;
tagjainak
Rácz Zoltán Rókus képviselőt,
Máté Péter képviselőt,
Kővári László képviselőt,
Friedmann Tamást, a PLAN-ÉTA Kft. ügyvezetőjét választja meg.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
62./

Javaslat a Bor utca - Árnyas szurdik kereszteződés forgalmi rendjének
módosítására
(294. számú előterjesztés-javaslat)
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő

Zaják Rita képviselő: A Bor utcában történt egy baleset 2019. december 17-én, abban a
kereszteződésben, ahol a tükör kihelyezését a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság leszavazta
júliusi ülésén. Az ott lakók kérvényezték a tükör kihelyezését, a rendőrség alátámasztotta
ennek fontosságát. Miután megtörtént a baleset, szeretné, hogy a közgyűlés kérje fel az új
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, tárgyalja meg az ügyet és döntsön érdemben. A
határozati javaslat készítésében köszöni a segítséget jegyző asszonynak. Felolvassa a
kiosztott javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – jelenlévő
tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
318/2019. (XII.23.) határozata
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság felkéréséről
a Bor utca – Árnyas szurdik kereszteződés forgalmi rendjének
módosítására vonatkozó előterjesztés megtárgyalásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
utasítja a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, 29/2019. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében kapott
felhatalmazás alapján a bizottság első rendes ülésén tárgyalja
meg a hatáskörébe tartozó, Bor utca-Árnyas szurdik
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kereszteződés forgalmi rendjének módosítására vonatkozó
előterjesztést.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Bomba Gábor László bizottsági elnök

dr. Molnár Kata jegyző: Jelzi, hogy a 215. számú közgyűlési előterjesztés összesen 18 darab
határozati javaslatot tartalmaz, melyből csak egy határozatot fogadott el a közgyűlés. A
határozati javaslatoknál ráadásul több helyen a tagok megválasztása mellett a díjazást is meg
kell határozni, ezért javasolja, hogy a közgyűlés egyenként döntsön a határozatokról.
Ács Rezső polgármester: Át kell gondolniuk a díjazásokat is a képviselőknek azoknál a
cégeknél, ahol például már nem folyik gazdasági tevékenység.
Máté Péter frakcióvezető: Ő is javasolja, hogy menjenek végig a határozatokon. A
kipontozott részeknél a felügyelő bizottsági tagok személyes adatait is be kell írniuk, ugye?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen.
Bomba Gábor László frakcióvezető: Egy rövid szünetet kér.
A polgármester szavazásra teszi fel a szünet elrendelését, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta. A közgyűlés 10 perc szünet
után tovább folytatja a napirendi pontok tárgyalását, jelen van 13 fő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse a 215. számú közgyűlési
előterjesztés határozatait, melyekre még szavazniuk kell a képviselőknek.
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos, illetve többségi
tulajdonában álló gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságok tagjainak
megválasztására és az önkormányzat egyéb képviseletének ellátására
(215. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász, Feri Blanka osztályvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Az első határozati javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tagjainak
határozatáról szól, melyet a közgyűlés egy szavazással már elfogadott, kéri a közgyűlést,
hogy a 3. pontban lévő javaslatban szereplő összegszerű díjazásra tegyenek javaslatot.
Bomba Gábor László frakcióvezető: Javaslata, hogy minden gazdasági társaság esetében
maradjon az eredeti díjazás.
Máté Péter frakcióvezető: Neki is az a javaslata, hogy azoknál a cégeknél, ahol eddig is
kaptak a felügyelő bizottsági tagok díjazást, ott ugyanaz a mérték maradjon.
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Ács Rezső polgármester: Kéri, hogy a Szekszárdi Vízmű Kft. esetében gondolják át a felügyelő
bizottsági díjazást, mert a cégben már nincsen üzleti tevékenységük, vagyonkezelő cég
maradt csupán a vízmű.
Bomba Gábor László frakcióvezető: Véleménye szerint maradjon a díjazása az FB tagoknak
és javasolja, hogy a bizottság felállásakor vizsgálják felül a saját tevékenységüket, tegyenek
javaslatot a díjazásra vagy törlésére.
dr. Molnár Kata jegyző: Az I. határozati javaslatot megszavazta az előterjesztés tárgyalásakor
a közgyűlés, annak a megerősítésére szavazhatnak a képviselők.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslat megerősítését, melyet a
közgyűlés – jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. esetében az FB tagok eredeti
díjazása megmaradna, az elhangzott javaslat alapján.
Gulyás Róbert visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés ––
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat
nélkül elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
319/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. felügyelőbizottsági
tagjainak választásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.
Felügyelőbizottságának tagjaivá 2019. december 24. napjától
2024. december 23. napjáig az alábbi személyeket választja
meg:
Bomba Gábor László tag
(anyja neve: Nagy Mária Valéria, szül.: Szekszárd, 1970.09.25.;
lakcím: 7100 Szekszárd, Bródy S. u. 53.)
Rácz Zoltán Rókus tag
(anyja neve: Hódi Ilona, szül.: 1944.09.22., lakcím: 7100
Szekszárd, Hosszúvölgy u.39.)
Szepesi Ferenc tag
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(anyja neve: Kovács Rozália, szül.: Kiskunfélegyháza,
1973.11.26., lakcím: 7100 Szekszárd, Bródy S. u. 90.)
Heim Ádám tag
(anyja neve: Farkas Terézia, szül.: Szekszárd, 1979.01.03.,
lakcím: 7100 Szekszárd, Kadarka ltp. 3. Tetőtér 1.)
Máté Péter Sándor tag
(anyja neve: Páll Lujza, szül.: Szekszárd, 1962.06.17.; lakcím:
7100 Szekszárd, Tartsay ltp. 38. 2/6.)
2./ A Közgyűlés felhívja az ügyvezetőt, hogy a cég alapító
okiratát a jelen határozatnak megfelelően módosítsa, majd a
cégbírósági bejegyzést követően az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
3./ A Közgyűlés a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.
felügyelőbizottsági tagjait 55.000,-Ft/hó, elnökét pedig 70.000,Ft/hó díjazásban részesíti megbízatásuk megszűnéséig.
Határidő:
Felelős:

2020. január 20.
Ács Rezső polgármester,
Artim Andrásné ügyvezető

Ács Rezső polgármester: Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. esetében a III.
számú határozati javaslatot teszi fel szavazásra az elhangzott javaslattal, miszerint marad a
tagok eredeti díjazása.
A polgármester szavazásra teszi fel a III. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
320/2019. (XII.23.) határozata
az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági tagjainak választásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése
alapján
az
Alisca
Terra
Regionális
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának
tagjaivá 2019. december 24. napjától 2024. december 23.
napjáig az alábbi személyeket javasolja delegálni:
Bomba Gábor László tag
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(anyja neve: Nagy Mária Valéria, szül.: Szekszárd, 1970.09.25.;
lakcím: 7100 Szekszárd, Bródy S. u. 53.)
Kosztyi János tag
(anyja neve: Barati Gizella, szül.: Lácacséke, 1957.01.22., lakcím:
7100 Szekszárd, dr. Nagy I.u.4.)
Parrag Ferenc Béla tag
(anyja neve: Ripszánt Erzsébet, szül.: Szekszárd, 1956.02.15;
lakcím: 7100 Szekszárd, Béri B.Á.u.24. 4/9.)
Tóth Anna tag
(anyja neve: Witzl Anna, szül.: Szekszárd, 1975.07.10., lakcím:
7100 Szekszárd, Csalogány u.7. 1/3.)
Frai Zsolt tag
(anyja neve: Müller Terézia, szül.: Szekszárd, 1988.09.20.;
lakcím: 7100 Szekszárd, Május 1. u. 2. fsz/6.)
Nyerges Tibor tag
(anyja neve: Kovács Edit, szül.: Ózd, 1955.09.01.; lakcím: 7100
Szekszárd, Esze Tamás u.32.)
2. A Közgyűlés az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjait 55.000,-Ft/hó, elnökét
pedig 70.000,-Ft/hó díjazásban részesíti megbízatásuk
megszűnéséig.
Határidő:
Felelős:

2020. január 20.
Ács Rezső polgármester,
Szabó Antal Mihály ügyvezető

Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Turisztikai Kft. IV. számú határozati javaslatát teszi fel
szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a IV. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
321/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. felügyelőbizottsági
tagjainak választásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
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bekezdése alapján a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
Felügyelőbizottságának tagjaivá 2019. december 24. napjától
2024. december 23. napjáig alábbi személyeket választja meg:
Jantner Lászlóné tag
(anyja neve: Szalai Margit, szül.: Szekszárd, 1957.09.20., lakcím:
7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 38.)
Mácsik Henrietta tag
(anyja neve: Sztancsik Irén szül.: Szekszárd, 1976.02.09.; lakcím:
7100 Szekszárd, Alisca u. 40. 3/12.)
Steinbach Ágnes tag
(anyja neve: Fekete Katalin; lakcím: 7100 Szekszárd Székely
Bertalan u.20.)
2./ A Közgyűlés felhívja az ügyvezetőt, hogy a cég alapító
okiratát a jelen határozatnak megfelelően módosítsa, majd a
cégbírósági bejegyzést követően az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
Határidő:
Felelős:

2020. január 20.
Ács Rezső polgármester,
Berlinger Attila ügyvezető

Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. V. számú határozati javaslatát
teszi fel szavazásra, az FB tagok eredeti díjazásának elfogadásával.
A polgármester szavazásra teszi fel az V. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
322/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
választásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
Felügyelőbizottságának tagjaivá 2019. december 24. napjától
2024. december 23. napjáig az alábbi személyeket választja
meg:
Zaják Rita Andrea tag
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(anyja neve: Péterfi Jolán, szül: Jászberény, 1970.05.29., lakcím:
7100 Szekszárd, Holdfény u.8.)
Jantner Lászlóné tag
(anyja neve: Szalai Margit, szül.: Szekszárd, 1957.09.20., lakcím:
7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 38)
Erdélyi Gyöngyi tag
(anyja neve: Wimmer Erzsébet, szül.: Szekszárd, 1960.01.30.,
lakcím: 7100 Szekszárd, Béri B.Á.u.80.)
2./ A Közgyűlés felhívja az ügyvezetőt, hogy a cég alapító
okiratát a jelen határozatnak megfelelően módosítsa, majd a
cégbírósági bejegyzést követően az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
3./ A Közgyűlés a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
felügyelőbizottsági tagjait 55.000,-Ft/hó, elnökét pedig 70.000,Ft/hó díjazásban részesíti megbízatásuk megszűnéséig.
Határidő:
Felelős:

2020. január 20.
Ács Rezső polgármester,
Bay Attila ügyvezető

Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. tagjai esetében nincs díjazás, csak
a tagokról kell dönteni a határozatban.
A polgármester szavazásra teszi fel a VI. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
323/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
választásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
Felügyelőbizottságának tagjaivá 2019. december 24. napjától
2024. december 23. napjáig az alábbi személyeket választja
meg:
Zaják Rita Andrea tag
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(anyja neve: Péterfi Jolán, szül: Jászberény, 1970.05.29., lakcím:
7100 Szekszárd, Holdfény u.8.)
dr. Mezei László tag
(anyja neve: Kovács Rózsa, szül.: Nagykanizsa, 1951.08.17.,
lakcím: 7100 Szekszárd, Illyés Gy.u.2.)
Gyurkovics János tag
(anyja neve: Szeder Mária, szül.: Udvari, 1956.09.15.; lakcím:
7100 Szekszárd, Présház u.21.)
2./ A Közgyűlés felhívja az ügyvezetőt, hogy a cég alapító
okiratát a jelen határozatnak megfelelően módosítsa, majd a
cégbírósági bejegyzést követően az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
Határidő:
Felelős:

2020. január 20.
Ács Rezső polgármester,
Kerekes László ügyvezető

Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.-ről a VII. számú határozati
javaslatban döntenek, szavazásra teszi fel.
A polgármester szavazásra teszi fel a VII. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
324/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági tagjainak választásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tagjaivá 2019. december
24. napjától 2024. december 23. napjáig az alábbi személyeket
választja meg:
Faragó Zsolt tag
(anyja neve: Fischer Rózsa, szül.: Szekszárd, 1971.09.22., lakcím:
7100 Szekszárd, Vasvári P. u.1.)
Murvai Árpád tag
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(anyja neve: Heim Anna, Mátészalka, 1954.01.14.; lakcím: 7100
Szekszárd, Bajcsy-Zs.u.1. II/2.)
Horváth Rita Mariann tag
(anyja neve: Jaszlics Judit Matild, szül.: Baja, 1977.11.20.,
lakcím: 7100 Szekszárd, Kossuth L.u.38.)
2./ A Közgyűlés felhívja az ügyvezetőt, hogy a cég alapító
okiratát a jelen határozatnak megfelelően módosítsa, majd a
cégbírósági bejegyzést követően az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
Határidő:
Felelős:

2020. január 20.
Ács Rezső polgármester,
Csillag Balázs ügyvezető

Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Távhő Kft. esetében is csak tagok vannak, díjazás
nincsen.
A polgármester szavazásra teszi fel a VIII. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
325/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági tagjainak választásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
alapján a Felügyelőbizottságba delegált tagokat 2019.
december 23. napi hatállyal visszahívja, egyúttal a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2) bekezdése
alapján a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottságának tagjaivá 2019. december 24. napjától
2024. december 23. napjáig az alábbi személyeket választja
meg:
Bomba Gábor László tag
(anyja neve: Nagy Mária Valéria, szül.: Szekszárd, 1970.09.25.;
lakcím: 7100 Szekszárd, Bródy S. u. 53.)
Csötönyi László tag
(anyja neve: Horváth Olga, szül.: Szekszárd, 1979.01.21., lakcím:
7100 Szekszárd, Wosinszky M. ltp. 37. 4/9.)
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Kamarás Miklós tag
(anyja neve: Sorok Sarolta, szül.: Szekszárd, 1953.12.06., lakcím:
7100 Szekszárd, Arany J.u.6.)
2./ A Közgyűlés felhívja az ügyvezetőt, hogy a cég alapító
okiratát a jelen határozatnak megfelelően módosítsa, majd a
cégbírósági bejegyzést követően az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
Határidő:
Felelős:

2020. január 20.
Ács Rezső polgármester,
Csukle Tibor ügyvezető

Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. esetében is csak tagok
vannak, díjazás nincsen.
A polgármester szavazásra teszi fel a IX. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
326/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági tagjainak választásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
alapján a Felügyelőbizottságba delegált tagokat 2019.
december 23. napi hatállyal visszahívja, egyúttal a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2) bekezdése
alapján a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottságának tagjaivá 2019. december 24. napjától
2024. december 23. napjáig az alábbi személyeket választja
meg:
Csötönyi László tag
(anyja neve: Horváth Olga, szül.: Szekszárd, 1979.01.21., lakcím:
7100 Szekszárd, Wosinszky M. ltp. 37. 4/9.)
Nyerges Tibor tag
(anyja neve: Kovács Edit, szül.: Ózd, 1955.09.01.; lakcím: 7100
Szekszárd, Esze Tamás u.32.)
Illés Tamás Imre tag
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(anyja neve: Kosztolányi Irén, szül.: Pincehely, 1962.05.21.,
lakcím: 7100 Szekszárd, Mérey u. 19.)
2./ A Közgyűlés felhívja az ügyvezetőt, hogy a cég alapító
okiratát a jelen határozatnak megfelelően módosítsa, majd a
cégbírósági bejegyzést követően az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
Határidő:
Felelős:

2020. január 20.
Ács Rezső polgármester,
Zsikó Zoltán ügyvezető

Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. esetében is csak tagok
vannak, díjazás nincsen.
A polgármester szavazásra teszi fel a X. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
327/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági
tagjainak választásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.
Felügyelőbizottságának tagjaivá 2019. december 24. napjától
2024. december 23. napjáig az alábbi személyeket választja
meg:
Zaják Rita Andrea tag
(anyja neve: Péterfi Jolán, szül: Jászberény, 1970.05.29., lakcím:
7100 Szekszárd, Holdfény u.8.)
dr. Mezei László tag
(anyja neve: Kovács Rózsa, szül.: Nagykanizsa, 1951.08.17.,
lakcím: 7100 Szekszárd, Illyés Gy.u.2.)
Kővári László tag
(anyja neve: Ribling Erzsébet, szül.: Szekszárd, 1946.12.14.,
lakcím: 7100 Szekszárd, Kőrösi Cs. S. u. 20.)
2./ A Közgyűlés felhívja az ügyvezetőt, hogy a cég alapító
okiratát a jelen határozatnak megfelelően módosítsa, majd a
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cégbírósági bejegyzést követően az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
Határidő:
Felelős:

2020. január 20.
Ács Rezső polgármester,
Kerekes László ügyvezető

Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Ipari Park Kft. esetében is csak tagok vannak, díjazás
nincsen.
A polgármester szavazásra teszi fel a XI. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
328/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárdi Ipari Park Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
választásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján a Szekszárdi Ipari Park Kft.
Felügyelőbizottságának tagjaivá 2019. december 24. napjától
2024. december 23. napjáig az alábbi személyeket javasolja
delegálni:
Bomba Gábor László tag
(anyja neve: Nagy Mária Valéria, szül.: Szekszárd, 1970.09.25.;
lakcím: 7100 Szekszárd, Bródy S. u. 53.)
Faragó Zsolt tag
(anyja neve: Fischer Rózsa, szül.: Szekszárd, 1971.09.22., lakcím:
7100 Szekszárd, Vasvári P. u.1.)
Gulyás Róbert tag
(anyja neve: Balog Erzsébet, szül.: Bonyhád, 1965.02.02.,
lakcím: 7100 Szekszárd, Május 1. u. 2. IV/25.)
Határidő:
Felelős:

2020. január 20.
Ács Rezső polgármester,
Bálint Zoltán ügyvezető

Ács Rezső polgármester: A KT-DINAMIC Kft. esetében is csak tagok vannak, díjazás nincsen.
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A polgármester szavazásra teszi fel a XII. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
329/2019. (XII.23.) határozata
a KT-Dinamic Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
felügyelőbizottsági tagjainak választásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
alapján a Felügyelőbizottságba delegált tagokat 2019.
december 23. napi hatállyal visszahívja, egyúttal a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2) bekezdése
alapján a KT-Dinamic Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Felügyelőbizottságának tagjaivá 2019. december 24. napjától
2024. december 23. napjáig az alábbi személyeket javasolja
delegálni:
Gulyás Róbert tag
(anyja neve: Balog Erzsébet, szül.: Bonyhád, 1965.02.02.,
lakcím: 7100 Szekszárd, Május 1. u. 2. IV/25.)
Erdélyi Gyöngyi tag
(anyja neve: Wimmer Erzsébet, szül.: Szekszárd, 1960.01.30.,
lakcím: 7100 Szekszárd, Béri B.Á.u.80.)
Gyarmati László tag
(anyja neve: Kocsis Zsuzsanna, szül.: Várpalota, 1962.01.08.,
lakcím: 7100 Szekszárd, Csokonai u. 9. 8/24.)
Határidő:
Felelős:

2020. január 20.
Ács Rezső polgármester,
Tóth Ferenc ügyvezető,
Kurucz Zoltán ügyvezető

Ács Rezső polgármester: Az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási Tanácsa esetében is csak
tagok vannak, díjazás nincsen.
A polgármester szavazásra teszi fel a XIII. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
330/2019. (XII.23.) határozata
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az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási
Tanácsában az Önkormányzat képviseletének ellátásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján az
Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulási
Tanácsában az Önkormányzat képviseletének ellátására 2019.
december 24. napjától az önkormányzati választási ciklus
idejére
Bomba Gábor László
személyt delegálja.
2./ A Közgyűlés az 1./ pontban meghatározott személy
akadályoztatása esetére
Gulyás Róbert
személyt hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatát az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi
Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű
Megoldására Társulási Tanácsában képviselje.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulási Tanács esetében is csak a delegáltakra szavaznak.
A polgármester szavazásra teszi fel a XIV. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
331/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás Társulási Tanácsában az Önkormányzat
képviseletének ellátásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján a Szekszárd és
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Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási
Tanácsában az Önkormányzat képviseletének ellátására 2019.
december 24. napjától az önkormányzati választási ciklus
idejére
Bomba Gábor László
személyt delegálja.
2./ A Közgyűlés az 1./ pontban meghatározott személy
akadályoztatása esetére
Gulyás Róbert
személyt hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatát a Szekszárd és Környéke Alapellátási és
Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsában képviselje.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási Társulási Tanácsa esetében is csak a személyekről szavaznak.
A polgármester szavazásra teszi fel a XV. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
332/2019. (XII.23.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulási Tanácsában az Önkormányzat
képviseletének ellátásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján a Szekszárd és
Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás
Társulási
Tanácsában
az
Önkormányzat
képviseletének ellátására 2019. december 24. napjától az
önkormányzati választási ciklus idejére
Faragó Zsolt
személyt delegálja.
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2./ A Közgyűlés az 1./ pontban meghatározott személy
akadályoztatása esetére
Murvai Árpád
személyt hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatát a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási
Tanácsában képviselje.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulási Tanácsba
delegálásról kér szavazást.
A polgármester szavazásra teszi fel a XVI. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
333/2019. (XII.23.) határozata
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási
Tanácsában az Önkormányzat képviseletének ellátásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján a SzekszárdSzedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási
Tanácsában az Önkormányzat képviseletének ellátására 2019.
december 24. napjától az önkormányzati választási ciklus
idejére
Zaják Rita Andrea
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
személyeket delegálja.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: A Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Tanácsába
delegálását megköszöni, kéri a szavazást.
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A polgármester szavazásra teszi fel a XVII. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
334/2019. (XII.23.) határozata
a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában az Önkormányzat képviseletének ellátásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján a Magyar
Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában az
Önkormányzat képviseletének ellátására 2019. december 24.
napjától az önkormányzati választási ciklus idejére
Ács Rezső polgármester
személyt delegálja.
2./ A Közgyűlés az 1./ pontban meghatározott személy
akadályoztatása esetére
dr. Haag Éva képviselő
személyt hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatát a Magyar Zarándokút Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsában képviselje.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanácsba munkáltatói
oldalról három képviselőt javasolnak delegálni az előterjesztés szerint.
A polgármester szavazásra teszi fel a XVIII. számú határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés – jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
335/2019. (XII.23.) határozata
a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanácsába történő
delegálásról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető
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Tanácsban a munkáltatói oldal részéről delegált tagokat 2019.
december 23. napi hatállyal visszahívja.
2./ A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető
Tanácsba a munkáltatói oldal részéről 2019. december 24. napi
hatállyal:
Bomba Gábor László képviselőt,
Illés Tamás Imre képviselőt,
Gyurkovics János alpolgármestert
delegálja.
3./ A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse
elő a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács
működésére vonatkozó megállapodás módosítását és terjessze
azt a Közgyűlés elé.
Határidő: Az 1. és 2. pont tekintetében: 2019. december 24.
A 3. pont tekintetében: 2020. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző
63./

Kérdések, interpellációk

Rácz Zoltán Rókus képviselő: A karácsony a szeretet ünnepe. Egy mocskos kampánynak
vannak a végén, azt kéri és javasolja, hogy legalább a karácsonyi ünnepek alatt próbáljanak
egymásra tisztelettel gondolni. Reméli, hogy eljön az idő, hogy tudjanak egymással illően
kommunikálni és legyen vége a megosztottságnak a városban. Kellemes ünnepeket kíván
mindenkinek.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 16 óra 20
perckor berekeszti.

K.m.f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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