Szám: I/F/91-3/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. január 30-án
(csütörtökön) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, Gyurkovics János alpolgármester, Bomba Gábor László, Csillagné
Szánthó Polixéna, Csötönyi László, dr. Haag Éva, Faragó Zsolt, Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér,
Gulyás Róbert, Illés Tamás, Kővári László, Máté Péter, Murvai Árpád, Rácz Zoltán Rókus
képviselő.
Összesen: 14 fő
Ülés közben érkezett:

Zaják Rita képviselő

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:

Szabó Csaba r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány,
dr. Marcsek Sándor r. ezredes,
Berlinger Attila ügyvezető,
ifj. Sebestyén Gyula egyesületi képviselő,
Óbuda Építész Stúdió Kft. képviseletében Peschka Alfréd,
Csernik Tamás építészek,
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Szabó Noémi szakmai igazgató,
Szabó Gergő klub igazgató,
Csillag Balázs ügyvezető,
Zsikó Zoltán ügyvezető.
Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
dr. Molnár Kata jegyző: Javasolja a nyilvános ülés napirendéje felvenni a „ Szekszárdi Ipari
Park Kft. ügyvezetőjének lemondása az ügyvezetői tisztségéről ” szóló, 44. sz. előterjesztést,
illetve „ A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének lemondása az ügyvezetői
tisztségéről ” című, 45. sz. előterjesztést, melyek a pótanyagban kiküldésre kerültek.
Herr Teréz főépítész ügyrendi hozzászólása: Szeretné kérni a 6. számú napirendi pont, 16.
számú előterjesztés napirendről történő levételét, melynek indokait a bizottsági üléseken
részletesen elmondta.
Ács Rezső polgármester: Mielőtt elkezdik a napirendi pontok tárgyalását, felhívja az ÉSZfrakció figyelmét a névtábláján lévő névre, így hívják őt pontosan és a közösségi
médiumokban megjelent bejegyzések miatt teszi ezt. A napirendi pontok sorrendjén a külsős
vendégek miatt javasol módosítást.
Ács Rezső polgármester: A „Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezetőjének lemondása az
ügyvezetői tisztségéről” szóló, 44. sz. előterjesztés nyilvános ülés napirendjére történő
felvételét teszi fel szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és felvette napirendjére az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: „ A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének lemondása
az ügyvezetői tisztségéről ” című, 45. sz. előterjesztés nyilvános ülés napirendjére történő
felvételét teszi fel szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő
tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és felvette napirendjére az előterjesztést.
Zaják Rita képviselő megérkezik az ülésterembe, jelen van 15 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Főépítész asszony kérésére javasolja a 16. számú előterjesztés
napirendről való levételét, felteszi szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15
fő – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadott és
felvette napirendjére az előterjesztést és az alábbi napirendet állapította meg:
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Napirend
1. Állásfoglalás a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívottak: Szabó Csaba r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány
dr. Marcsek Sándor r. ezredes
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (...)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet
hatálybalépésével összefüggő módosításáról (tervezet)
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
3. Beszámoló a 234/2019. számú önkormányzati határozat végrehajtásáról, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…)
önkormányzati rendelete az egyedi közzétételi listáról (tervezet)
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2020. (……)
önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló
33/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolnatáj Műsorszolgáltató és
Televízió Zrt. között kötendő műsorszolgáltató szerződéshez hozzájárulás
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető, dr. Szily Máté jogász
Meghívott: Dránovits István vezérigazgató
6. Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/5/4. számú
módosításának elfogadása
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
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7. Településrendezési terv 2019/6. sz. részleges módosításához kapcsolódó
környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása, valamint a partnerségi
egyeztetés lezárása
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
8. A településrendezési eszközök 2020/1. számú részleges módosításának
megindítása a Szekszárdi Fekete Gólyák KC kérelmére
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
9. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2020. évi
közgyűlési munkaterve elfogadására
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
10. A Kormányhivatallal kötendő megállapodás a jegyzői építéshatósági hatáskörök
átadásáról
(21. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
11. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal és Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata intézményei közötti gazdálkodással kapcsolatos
munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás módosítására
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
12. Javaslat az „5113 jelű út és a Keselyűsi út csomópontjának körforgalommá
történő átépítése és a temetői utak fejlesztése” című támogatási konstrukció
módosítására
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Meghívott: Becze Szabolcs Ferenc, Magyar Közút NZrt. TM Igazgatóság megyei
igazgatója
13. Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú „Zöld város kialakítása”
elnevezésű pályázat keretében karbonsemleges épület koncepciójának
kidolgozására
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
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Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
14. Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. megszüntetésére
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kerekes László ügyvezető, dr. Bodor Adrienn osztályvezető
15. Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. konszolidációjára és jövőbeni
feladatellátására
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
16. Javaslat az önkormányzati cégek pénzügyi és informatikai tevékenységének
összevonására
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
17. Javaslat az új Rekreációs Központ Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács elé
benyújtott terveivel és helyszínével kapcsolatos álláspont kialakítására, valamint a
régi uszoda hasznosítására
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző, dr. Holczer Mónika jogi és
bizottsági referens
18. A Kosárlabda Sport Club Szekszárd lakáskérelme
(43. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
19. Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi
feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Zsikó Zoltán ügyvezető
igazgató
20. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak
ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Csillag Balázs ügyvezető
igazgató
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21. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok alapító
okiratainak módosítására
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
22. Javaslat az önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az önkormányzat
gazdálkodásának és szervezeti működési folyamatainak külső szakértővel történő
átvilágítására
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
23. A Zöld Jég Egyesület jégpálya építésére vonatkozó kérelme
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető, Kovácsné dr. Kubik
Andrea jogász
Meghívott: ifj. Sebestyén Gyula egyesületi tag
24. Javaslat az 1. számú felnőtt fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének
aktualizálására
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
25. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde vezetői megbízására vonatkozó pályázati
felhívás közzététele
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
26. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje szünidei zárva
tartási időpontjainak jóváhagyása
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
27. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(31. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, dr. Szily Máté jogász
28. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
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(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
29. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
(36. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
30. Beszámoló a Garay Élménypince üzemeltetésének költségeiről és bevételeiről
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató, Varga András mb.
igazgatóságvezető
31. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának
megszüntetésére
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző, dr. Holczer Mónika jogi és
bizottsági referens
32. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
munkaviszonyának megszüntetésére, valamint az ügyvezető igazgatói állással
kapcsolatos pályázati eljárás kiírására
(38. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző, dr. Holczer Mónika jogi és
bizottsági referens
33. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
döntésekről
(2019. IV. negyedév)
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch
Miklós bizottsági referens
34. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekről
(40. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
35. Kérdések, interpellációk
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További napirendi pontok:


A Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezetőjének lemondása az ügyvezetői tisztségéről
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr



A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének lemondása az ügyvezetői
tisztségéről
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr

Zárt ülés:
36. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens
37. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezésére
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
1. Állásfoglalás a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívottak: Szabó Csaba r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány
dr. Marcsek Sándor r. ezredes
Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megkéri a leendő rendőrkapitányt,
mondjon magáról néhány szót.
Dr. Marcsek Sándor r.ezredes: Bemutatkozik. 33 éve dolgozik a rendőrség állományában.
1987-ben őrmesterként szerelt fel a bonyhádi rendőrkapitányságon, a legalacsonyabb
gyalogos járőr beosztásban kezdte a szolgálatát. Volt vizsgáló, nyomozó, körzeti megbízott,
közlekedési alosztályvezető, osztályvezető, két évig kapitányvezető-helyettes volt, végig
Bonyhádon. 2007 óta kinevezett kapitányságvezetőként dolgozik. Úgy gondolja, hogy
tizenhárom év elegendő ahhoz, hogy a kapitányságvezetői munkakört el tudja látni máshol.
Szereti a rendet, a kollégáknál, a körletekben és a közterületeken is rendet szeret. A
szervezési-tervezési feladatokat már elkezdte Szekszárddal kapcsolatban. Feleségével él
Bonyhádon, három gyermeke van, akik közül már kettő felnőtt, egy középiskolás gyermeke
pedig Pécsett középiskolás.
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Szabó Csaba r. ezredes: 2012-től dr. Pilisi Gábor rendőr ezredes úr vezette a szekszárdi
rendőrkapitányságot és megyei főkapitány-helyettesnek jelölte őt az országos
rendőrfőkapitány irányába. Ezt el is fogadták, így megüresedett a szekszárdi főkapitány
helye, és olyan tapasztalt és elhivatott rendőrt szeretett volna felkérni a beosztásra, aki nagy
látókörrel, szakmai tapasztalattal, elméleti és gyakorlati felkészültséggel bír. Kéri a
közgyűlést, hogy fogadják el a jelölését dr. Marcsek Sándor személyére, garantálják a jó
színvonalon történő szakmai munkát.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatának
ismertetését.
Bomba Gábor László frakcióvezető: A Bizottság támogatja kapitány úr kinevezését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Gyurkovics János alpolgármester: A hármas számú választókerületet képviseli a
közgyűlésben, a kapitány úr bemutatkozását másodszor hallja. A választókerületnek
frekventált helye a Kadarka lakótelep, Újvárosi ABC környéke. Több problémával küzdöttek
az elmúlt években. Kértek és kaptak is segítséget alezredes úrtól, a körzeti megbízottal is
folyamatosan tartja a kapcsolatot. A dolog lényege, hogy kapitány úr is nagy hangsúlyt fektet
a közterületek rendjére, lakosság biztonságérzetének megerősítésére, ehhez szeretne
továbbra is segítséget kérni a választókerületében.
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
4/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Rendőrkapitányság új vezetője kinevezésének
véleményezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (2)
bekezdése alapján támogatja dr. Marcsek Sándor r. ezredes
2020. május 1. napi hatállyal történő kinevezését a Szekszárdi
Rendőrkapitányság vezetőjévé;
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről
értesítse a megyei rendőrfőkapitányt.
Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Ács Rezső polgármester: Gratulál és jó munkát kíván a rendőrkapitány úrnak.
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2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (...)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet
hatálybalépésével összefüggő módosításáról (tervezet)
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Csak annyit szeretne hozzáfűzni az előterjesztéshez, hogy van egy
kiegészítés, mely a bizottságok átalakulásával kapcsolatos kvázi jogutódlásról szól,
pótanyagban kiküldésre került és a bizottságok tárgyalták is.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja.
Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági
Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Murvai Árpád bizottsági elnök: Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek kiegészítéssel elfogadásra javasolja.
Csötönyi László bizottsági elnök: A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek kiegészítéssel elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 4
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
2/2020. (II.3.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati
rendeleteknek a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatálybalépésével
összefüggő módosításáról
(Az aláírt rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
3. Javaslat az új Rekreációs Központ Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács elé
benyújtott terveivel és helyszínével kapcsolatos álláspont kialakítására, valamint a
régi uszoda hasznosítására
(7. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző, dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági
referens
Meghívottak: Óbudai Tervezőstúdió
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményét.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Fenntartják a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságon hozott
határozati javaslatukat, ha létrejön megbeszélés, akkor kiegészítik.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A bizottság pontosította a jegyzői észrevétel alapján a
határozatát, a módosított határozati javaslat kiosztásra került.
Ács Rezső polgármester: A jegyzői jelzésben egyértelműen megfogalmazásra került, hogy a
város esetében van egy szerződés a Magyar Kormánnyal, mely a helyrajzi számokat is
tartalmazza. Az elszámolható költség ezekkel a helyrajzi számokkal számolható el.
Átcsoportosítására csak abban az esetben van lehetőség, ha mindkét fél hozzájárul. Ide
tartozik, hogy a Gyermekek Házát szerette volna megvásárolni az önkormányzat, a
szakképzési program megvalósítására a Modern Városok Program keretében. 2019.
december 11-én egy magánszemély megvásárolta az épületet, így a tanulmányt újra kellett
gondolni. Azért hívták meg a tervezőket, hogy rövid prezentációval mutassák be, mit
terveztek Rekreációs Központnak. Anno a fürdő fogadóépületének megvalósítása úgy történt
meg, hogy az alkalmas legyen a későbbiekben a rekreációs központ, élményfürdő illetve az
uszoda befogadására is. Látta Rácz képviselő úrnak az előterjesztés-részét is, mely részét
képezi az előterjesztés-csomagnak, tehát a fodrásszal, kozmetikussal önfenntartóvá akarják
tenni a rekreációs központot, mellyel neki komoly aggályai vannak. A világon nem tud olyan
uszodát, mely fenntarthatóan működne. Rácz képviselő úr azt írta, hogy az általa szondázott
közvélemény egy ilyen sokrétű rekreációs központot sokkal jobban támogatna.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Bomba Gábor László frakcióvezető: Úgy tudja, hogy 2017-ben volt egy közgyűlési döntés,
mely alapján polgármester úrnak a Gyermekek Háza vásárlással kapcsolatban intézkednie
kellett volna. Ez miért nem történt meg? Elég sok idő telt el azóta. A rekreációs központ
helyszínével kapcsolatban pont azért módosították a határozati javaslatot, hogy
fenntarthatósági szempontból is vizsgálják meg a másik helyszín-javaslatot és hasonlítsák
össze a kettőt.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Az előtervek színvonalas munkát képviselnek. Azonban fent
kell tartania a városnak az objektumot, arra semmilyen számítást nem láttak, hogy lehet
fenntarthatóvá tenni egy wellness-központot. Ha abból indulnak ki, hogy egy szép nagy
épületben van két gőzkabin, egy infraszauna, jakuzzi, egy derékig érő vizes medence, nem túl
fenntartható konstrukció. Azt gondolják, hogy az épület nem fenntartható. 2018-ben volt
11
kgy20200130jkvny

egy vitája a polgármesterrel, aki azt mondta, hogy sokkal fenntarthatóbb lesz az új uszoda.
Háromszoros üzemeltetési költséget állapítottak meg. Miért nem lehet több változatot
kidolgozni a fenntartásra?
Zaják Rita képviselő: Mikor volt az a közgyűlés, amikor az úttörőház vétele negyven millió
forint körüli értéken ott volt az asztalukon és megszavazták, hogy vegyék meg? Miért nem
vette meg az önkormányzat?
Dr. Haag Éva képviselő: Rácz Zoltán képviselő úrtól kérdezi, hogy az előterjesztésében mit
jelent az, hogy: „az általam szondázott közvélemény szerint”?
Ács Rezső polgármester: Mielőtt válaszol, idézi a tervtanácsi véleményt, hogy jó színvonalú
tervről beszélnek, a tervtanács tagjai egyhangúan ajánlják a terveket. A Gyermekek Háza a
közgyűlés asztalán volt. Nem tudja pontosan a dátumokat. A tulajdonost megkeresték egy
vételi szándékkal, melyre a tulajdonos visszajelzett, hogy rendben, készíttessenek rá egy
értékbecslést. Ez elkészült, átküldték a tulajdonosnak, aki visszajelzett, hogy ezen az áron el
tudja adni az ingatlant. Ezért jelezték az MVM felé, hogy szeretnének előleget kérni a
vásárlásra, mely a mai napig nem jött meg. Közben meglepődve tapasztalták, hogy az
ingatlan értékesítésre került. A folyamat zajlott hónapról hónapra, de az összeget saját
költségvetésből nem tudták volna megelőlegezni.
Zaják Rita képviselő: Hogy kapcsolódik az Úttörők Háza a napirendi ponthoz?
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Az uszodával kapcsolatos anomáliák nagy látogatottságot
vonzott a közösségi oldalon, több tízezer ember reagált rá. Ők nem rendelkeznek semmilyen
sajtótermékkel, a polgármester a rekreációs központ címén nem tudta pontosan
megmondani, mi lesz ebből. Horváth István országgyűlési képviselő is elmondta
sajtótájékoztatóján, hogy a rekreációs központban majd beteg sportolókat gyógyítgatnak,
építenek mellé egy száz szobás szállodát is. Azt mindenki hiányolja a városban, hogy miért
kellett a városi uszodát bezárni. Az közel volt a lakosoknak, ez messze lesz.
Ács Rezső polgármester: Nem beszélt száz szobás szállodáról, kéri, hogy csak azt mondja a
képviselő, ami elhangzott az ő szájából. Zaják Rita képviselőnek válaszol, a rekreációs
központot, a mászófalat, a parkolóházat, az uszoda újjáépítését, a fodrásszalont és
műkörmöst, melyet elképzelt a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, megvalósítani nem
fogják tudni egy területen, szükség lesz az uszoda telke mellett másik telekre, az Úttörők
Háza itt kapcsolódik a dologhoz, hiszen a szomszédos telken áll.
Dr. Haag Éva képviselő: Örül, hogy képviselő úrnak ilyen magas látogatottságú az oldala.
Ezek szerint fészbukos bejegyzések alapján vonta le a következtetést, hogy mindenki a
városban szeretné újranyitni a régi uszodát.
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Rácz Zoltán Rókus képviselő: Nem állította, hogy mindenki ezt szeretné, a környezetében
megszólaló emberek mind ezt szeretnék. Ez megfelelhet egy szűk körű közvéleménykutatásnak, de dönthetnek is róla, hogy készítsenek közvélemény-kutatást.
Ács Rezső polgármester: Megkéri a tervezőket, hogy egy rövid prezentációt tartsanak a
közgyűlésnek. Gondban van, mert több határozati javaslatot kapott, például a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság javaslatában nincs vége a mondatnak.
Csernik Tamás építészmérnök: Az Óbuda Építész Stúdió Kft. nevében köszönt mindenkit. Ő
az épület egyik tervezője. Röviden bemutatja az épület-terveket, mely egy komplex
fejlesztési koncepció mentén valósulna meg, a Modern Városok Programhoz kötődő
kormányhatározatban meghatározott helyszínnel. A létesítmény regionális vonzáskörzetű,
hatvanezer lakosú régióban. A komplexumnak három eleme van, egy már megvalósult, ez a
fogadóépület a hozzá tartozó kültéri stranddal. Második elem az építés alatt álló
sportuszoda, a harmadik elemet mutatja most be. A projekt rendezi a parkolás lehetőségét is
a Sport utca felé. Néhány látványtervet mutat a közgyűlésnek. Két fő részből áll a terv, az
egyik egy belső fürdőtér, a másik egy relaxációs terület. Az egy intim, centrális tér, nyugalmat
sugároz és relaxációs szolgáltatásokat tartalmaz. A terület kétszintes, emeletén egy
profeszionális finn szauna blokk lenne, levegőző erkéllyel, nagy pihenőterületekkel. Az
előcsarnokban egyéb szolgáltatások lesznek, egészségmegőrző és szépségápolási
szolgáltatások, illetve egy büfé. Az épület figyelembe veszi a talajtani adottságokat,
pinceszinten ezért csak gépészeti terület kerül kialakításra. Fontosnak tartják, hogy igényes
anyaghasználattal, időtálló épületet hozzanak létre. A látványtervben mutatja, hogy az volt a
koncepciójuk, az utcafront felé egy zárt, intim falú épület látszódjék, a strandterület felé
nagy megnyitással néz az épület.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Amiket Rácz Zoltán Rókus képviselő elmondott, azok a
szolgáltatások ebben a huszonegyedik századi egységben is helyet kapnának.
Zaják Rita képviselő: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy vizsgálják meg a lehetőségeket.
Sajnálja, hogy három évvel ezelőtt nem tették ezt. Készüljön el egy tanulmány és az alapján
döntsenek a megvalósításról.
Ács Rezső polgármester: Idézi az ÉSZ-frakció határozati javaslatának első pontját: „A
közgyűlés a Tervtanács benyújtott terveit, koncepcióját és a megadott helyszínt további
döntésig nem hagyja jóvá.” A folyamat megakasztásra kerül.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: A Szekszárd.hu honlapon fent van a Modern Városok Program
szerződése, abban nincs szó helyrajzi számról. Ezt kéri számon a terven. Azt is
megtapasztalták, milyen talajvízbe lerakni egy uszodát. Ez az épület is talajvízbe lesz
lehelyezve, a gépészete. Szükségesnek tartja, hogy más alternatívák is szóba kerüljenek.
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Dr. Haag Éva képviselő: Sokkal fontosabb dolognak tartja az épületkomplexum felújítását a
fészbukos bejegyzéseknél. A több éves előkészítés alatt geodéziai felmérés, talajvizsgálat, a
helyszín környezeti kapcsolatainak vizsgálata, közműviszonyok, szabályozási alapadatok
begyűjtése, előzetes régészeti dokumentáció stb. megtörtént. Központi Építészeti és Műszaki
Tervtanács véleményét is beszerezték. Most itt állnak a kész tervekkel. Komolytalan dologgal
jönnek most elő. A tervezők komplexumként kezelték a projektet fenntartási szempontból is,
nem gondolja, hogy külön lehet választani az egyik részt. Ha külön választanák, az nyilván
sokkal több pénz lenne. A többségi frakciónak biztos van rá fedezete.
Ács Rezső polgármester: Amit a képviselőnek írnak a közösségi oldalon, nem biztos, hogy az
egész város véleményét tükrözi. A közgyűlés majd eldönti a Rekreációs Központ sorsát, de a
tervezőket most megkéri, hogy a vizes megjegyzésre reagáljanak valamit.
Csernik Tamás építészmérnök: A terület adottsága egy viszonylag magas talajvizes szint,
ezért egy méterre a vízszinttől felemelték az épületet. Az építés közbeni víztelenítésre
gondoltak. Az épületszerkezetek a talajvíznyomást fel tudják venni, megépülésük után. A
vízszint alatti technikai funkciók nem különösebben érzékenyek a magas talajvízre.
Ács Rezső polgármester: Az ÉSZ-frakció által benyújtott határozati javaslat 5. pontjában már
meg is vizsgálta a polgármester, hogy a teljes költség nem számolható el a pályázat terhére,
hanem saját költségvetésből kell finanszírozni, ezt a pontot ki is vehetik szavazásnál.
dr. Haag Éva képviselő: Ezen a területen kellő mennyiségű parkolóhely is rendelkezésre áll,
míg a régi uszoda körül nincsen. Tudja, hogy a többségi frakció szeretne egy emeletes
parkolóházat oda építeni, számoltak-e ezzel a költséggel. A Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságban nem tudja, kinek van olyan szakértelme, hogy ilyen nagyságrendű
beruházásokat meg tudjon pénzügyileg becsülni.
Bomba Gábor László frakcióvezető: A bizottság nem az épület költségét becsüli meg, hanem
a tanulmány költségét, hiszen két területről van szó, hogy ugyanarra a helyrajzi számra
elszámolható-e a költség.
Herr Teréz főépítész: Nagy felelősség egy létesítmény helyének a kiválasztása a város
életében, amikor új funkciót fog ellátni. Egyértelműen úgy gondolták, ha már van egy
strandfürdő és megépül mellé egy uszoda, mellé kell megépüljön egy rekreációs központ.
Rácz képviselő úr mondta, hogy a várostól jóval távolabb van gyalogosan ez a hely, mint a
régi uszoda, erre azt válaszolja, hogy regionális létesítmény, a látogatók nagy része autóval
érkezik a területre, így annak nincs jelentősége. A parkolóknál figyelembe kell venni, hogy
nem azonos időben telített az egyik és a másik létesítmény, tehát ha együtt kezelik a
létesítményeket, jelentős parkolómennyiséget lehet megspórolni. Erre a tervezők
számításokat is készítettek. Az üzemeltetési lehetőségeket is összegyűjtötték, a bejárat és
öltözők esetében tud teljesen külön működni a három egység, nyilván nem ugyanabban az
időszakban veszik igénybe az emberek. Szolgáltatási igényekre vannak helyiségek kialakítva a
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tervben, ezeket ő lefaragta volna, de megoldható, ha a lakosságnak van rá igénye.
Elhangzott, hogy hagyományos elemek vannak betervezve a rekreációs központban, ezek jól
beváltak már máshol is. Üzemeltetésben a személyzettel is lehet spórolni, a fürdőjegyek
eladásában pedig léteznek a kombinált belépők. Szakmailag a jelenlegi helyszín megtartása
mellett van.
Zaják Rita képviselő: Köszöni a tervezési tájékoztatót, a fenntarthatósági szempontok
figyelembe vételére történt-e számítás, éves szinten mekkorák lesznek a költségek?
Csernik Tamás építészmérnök: Nem elemeztek fenntartási költségeket. Az épület megfelel a
legkorszerűbb energetikai előírásoknak.
Zaják Rita képviselő: Akkor polgármester úrnak teszi fel a kérdést, hogy a
megvalósíthatósági tanulmány kitért-e költségekre?
Ács Rezső polgármester: Az ezzel kapcsolatos számításokat átküldi képviselő asszonynak.
Csak arra reagál, hogy a volt Úttörők Háza telke kiváló lehetőséget biztosítana a parkolásra.
Így kapcsolódhat a két dolog egymáshoz.
Máté Péter frakcióvezető: Ahhoz hasonlít ez az előterjesztés, hogy amikor épült az
élményfürdő, olyan visszhangok jöttek, nem kell ez a szekszárdiaknak, kihasználatlan lesz.
Nem lett így. A pénz megvan erre a projektre, arról próbálja meggyőzni a többségi frakció,
hogy keressenek egy másik helyszínt, tervezzenek újra. Ő úgy gondolja, hogy menjen a
projekt.
Zaják Rita képviselő: Az általuk előterjesztett határozati javaslat első és második pontjának
határideje a 2020. márciusi közgyűlése legyen. Nem évekig húzzák az időt.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Nemrég kapták a tervezők a megbízásukat a projektre. Arra
hivatkozik polgármester úr, hogy volt gazdaságosság számítás a projektnek. Miért nem került
a közgyűlés elé? Véget kell vetni annak, hogy társadalmi vita és gazdaságossági számítások
nélkül döntenek létesítmények felépítéséről.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egy módosító határozati
javaslatot nyújtott be a közgyűlésnek, melyet Zaják Rita képviselő módosítani kért.
dr. Molnár Kata jegyző: Kinek a módosító indítványa a kiosztott határozati javaslat? Az
előterjesztést a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság jegyzi.
Bomba Gábor László frakcióvezető: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának
határozatára érkezett jegyzői jelzés, ez alapján írták a módosító javaslatot, melyet ő jegyez.
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A polgármester szavazásra teszi fel a módosított 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
5/2020. (I.30.) határozata
az új Rekreációs Központ tervtanács elé benyújtott terveivel és
helyszínével kapcsolatos álláspontnak a kialakításáról,
valamint a régi uszoda hasznosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárdi Rekreációs Központ tervtanácsnak
bemutatott terveit, koncepcióját és a megadott helyszínt
további döntésig nem hagyja jóvá;
2.
elrendeli, hogy kerüljön megvizsgálásra a régi uszoda
területe illetve a sporttelep alkalmasabb terület illetve a
tervtanácsnak beadott központ koncepció vagy a GVB által
javasolt koncepció jobb fenntarthatósági és a lakosság
szempontjából.
Ennek
eldöntése
érdekében
egy
megvalósíthatósági tanulmány eredményét terjessze be a
közgyűlés elé;
Felelős: Ács Rezső polgármester
Határidő: A közgyűlés 2020. márciusi rendes közgyűlése
3.
felhívja a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot
becsülje meg a 2 pont szerinti eljárás költségét;
Határidő:
2020. február 10.
Felelős:
Bomba Gábor
Városfejlesztési Bizottság

elnök

–

Gazdasági

és

4.
felhívja a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a 2
pont szerinti beszerzési eljárás lebonyolítása iránti
intézkedések, döntések meghozatalára;
Felelős: Bomba Gábor elnök- Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság
Határidő: 2020 március 31.
5.
felkéri a Polgármestert vizsgálja meg a tanulmány
sportközpont területére eső költsége (a teljes költség 50 % -a)
elszámolható e a pályázat terhére;
Felelős: Ács Rezső polgármester
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Határidő: 2020 február 10.
6.
felkéri a Polgármestert, hogy a fennmaradó összeget
tervezze be a 2020 költségvetésbe.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Határidő: 2020 február 15.
4. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
munkaviszonyának megszüntetésére, valamint az ügyvezető igazgatói állással
kapcsolatos pályázati eljárás kiírására
(38. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző, dr. Holczer Mónika jogi és
bizottsági referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Nagy port kavart Szekszárdon, hogy előre ki nem küldött napirendi
pontok alapján került sor két ügyvezető igazgató felmentésére. Amikor arról beszéltek az
előző üléseken, hogy biztosítani kell az átláthatóságot, biztos benne, hogy a szekszárdiak
nem erre gondoltak, ki nem küldött témaként, zárt ülés keretében tíz perc alatt döntenek
emberek sorsáról. Az eljárás nem elfogadható számára. A zárt ülés döntése is nyilvános
mindenki számára.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Bizottság döntése alapján tárgyaltak az
ügyvezetőkkel, munkaviszonyuk közös megegyezéssel, 2020. február 29. napjával történő
megszüntetését javasolják. A kiosztott határozati javaslat tartalmazza a megállapodásokat is.
Ács Rezső polgármester: A bizottság nem tartotta be a jogszabályokat, pedig bizottsági elnök
úr azt nyilatkozta, hogy minden törvényes volt. A jegyző észrevétellel élt a két ülés kapcsán.
A kiosztott határozat, hogyha elfogadható mindkét félnek, a közgyűlési többség
megszavazhatja. Az eredeti határozat jogsértő volt, mint a munkáltatói jogok gyakorlója nem
is írta volna alá. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője tekintetében pedig pályázatot
sem írnak ki, hanem a zárt ülésen megválasztják az új ügyvezetőt. Nem szerencsés gyakorlat.
2011-ben három pályázó közül kiválasztásra került Bálint Zoltán igazgató úr, akinek egyszer,
2016-ban meghosszabbították munkaszerződését. Az akkor ellenzékiek támogatták az
ügyvezető munkáját és meg voltak vele elégedve.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Kővári László képviselő: Három indokot szeretne hallani a többségi frakciótól, miért mentik
fel Csillag Balázs ügyvezetőt, akinek a munkáját mindenhol elismerték ezelőtt. Nyilván tudja,
hogy miért van ez, de nyilvánosság előtt tegyék meg az indoklást.
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További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Érdekes, hogy nyilvánosan senki nem akarja indokolni a döntést.
Zárt ajtók mögött jobban megy ez.
Zaják Rita képviselő: Elfelejtette megkérdezni a kérdések szakaszban, hogy mit jelent a
megállapodás harmadik pontjában, hogy a „ Munkaviszonyra vonatkozó szabályok alapján
járandóságait…”? Ő is most látja a határozati javaslatot, de ők is nézzenek magukba, hogy mi
volt 2008-ban indokolás nélkül és mi volt az ára a sok munkaügyi pernek, ami lezajlott.
Ács Rezső polgármester: Ez a határozati javaslat a többségi frakciótól érkezett, az elmúlt
három órában legalább háromszor változott. Azt kifogásolták korábban, hogy ha nem lettek
időben kiküldve, legalább most a saját SZMSZ-üket tartsák be, azt javasolja a frakciónak.
dr. Molnár Kata jegyző: A járandóság a munkabért és cafeteriát jelenti, az 15.000,-Ft/hó. A
második határozati javaslathoz van egy módosító javaslata, az előző döntésben márciusi
határidő szerepel a pályázati eredmény megállapítására. Ezt előrébb kell hozni, tekintettel a
megállapodás tartalmára. A pályázat kiírásáról a mai közgyűlésnek kell döntenie, a februári
rendes ülésen pedig már ki kell nevezni az új ügyvezetőt.
Ács Rezső polgármester: A kiosztott I. számú módosított határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított I. számú határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében,1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
munkaviszonyának megszüntetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.) úgy határoz, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3., Cg.17-09-008858) egyszemélyi tulajdonosa
Csillag Balázst az ügyvezetői tisztségből 2020. 02. 29. napjával visszahívja.
2.) Csillag Balázs munkaviszonyának közös megegyezéssel, 2020. február 29. napjával
történő megszüntetéséről határoz az alábbi feltételekkel:
MEGÁLLAPODÁS
munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
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amely létrejött egyrészről Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3., Cg.17-09-008858) munkáltató, a
munkáltatói jogkört gyakorló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
képviseletében Ács Rezső polgármester (továbbiakban: munkáltató) másrészről Csillag Balázs (szül. idő, hely: Berettyóújfalu, 1979. 03. 05., anyja neve: Szánthó
Polixéna, lakóhelye: 7100 Szekszárd Napfény u. 20., munkaköre: a munkáltató társaság
ügyvezetője), mint munkavállaló (továbbiakban: munkavállaló) között az alulírott helyen és
napon a következő feltételek szerint:
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a munkavállaló 2011. 09. 09. óta fennálló
munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntetik (Mt. 64.§ (1) bek. a, pont).
A munkaviszony megszűnésének napja 2020. február 29.
2. A munkavállaló az utolsó munkában töltött napon, azaz 2020. év február hó 28. napján
köteles a munkakörét átadás-átvételi jegyzőkönyv ellenében átadni Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata, mint egyszemélyi tulajdonos által 2020. február 28-ig kinevezésre
kerülő új ügyvezetőnek, valamint a munkavégzése során birtokába került, a munkáltató
tulajdonát képező eszközöket az átadás-átvételre kijelölt munkavállalónak.
3. A munkáltató legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon
köteles a munkavállaló részére megfizetni a munkaviszony megszűnése napjáig járó
munkabérét, munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó járandóságait, a ki nem adott
időarányos szabadsága megváltása címén járó távolléti díjat, továbbá kiadni a
munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.
4. Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől
számított ötödik munkanapon megfizet a munkavállaló részére 6 (hat) havi távolléti díjának
megfelelő összegű bér jellegű juttatást.
5. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a 3-4. pontban rögzített járandóságok
megfizetésével egymással teljeskörűen elszámoltak. Munkavállaló, munkáltató és Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a munkáltató egyszemélyi tulajdonosa kijelentik,
hogy egymással szemben kártérítési, megtérítési igényük és bármely egyéb jogcímen
fennálló igényük, követelésük nincs és a jövőre nézve egymással szemben bármely jogcímen
fennálló igényről, követelésről a megállapodás aláírásával kifejezetten lemondanak.
6. Felek a munkavállaló munkaviszonyával, ügyvezetői tisztségével és ezek megszűnésével
összefüggésben tudomásukra jutott minden információt a munkaviszony megszűnését
követően is kötelesek üzleti titokként megtartani.
Mind munkavállaló, mind munkáltató és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
a munkáltató egyszemélyi tulajdonosa, a munkáltatói jogkört gyakorló közgyűlés és a
közgyűlés tagjai személy szerint is időbeli korlátozás nélkül kötelezettséget vállalnak az üzleti
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titok megtartására, és arra, hogy sem a munkaviszonnyal, sem annak megszűnésével
kapcsolatos információkat – a jelen megállapodásban foglaltakon felül – harmadik
személlyel nem közölnek, nyilvánosságra nem hoznak. Kötelezettséget vállalnak továbbá
arra, hogy a másik fél személyére, tevékenységére vonatkozó információt, tájékoztatást sem
közvetve, sem közvetlenül, sem sajtó útján, sem egyéb módon harmadik személlyel nem
közölnek, nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely a másik fél személyiségi jogait, hírnevét
sértheti. Kötelezettséget és felelősséget vállalnak arra, hogy ezen kötelezettségvállalást
munkavállalóikkal, tisztségviselőikkel, megbízottjaikkal stb. is megtartatják. Tudomásul
veszik, hogy fentiek megsértése esetén polgári jogi és büntető jogi felelősséggel tartoznak.
Jelen megállapodás 5.-6. pontja a kivitelezés alatt álló sportuszodával kapcsolatos
igényérvényesítésekre és tájékoztatásokra is kifejezetten kiterjed.
7. Felek kijelentik, hogy a megállapodás megkötésekor nem merült fel olyan tény,
körülmény, amely a megállapodás érvénytelenségét eredményezné.
Jelen megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 6/2020.
(I.30.) határozatával elfogadta, és felhatalmazta Ács Rezső polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felek a megállapodást, mint jogügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag
aláírták.
Szekszárd, 2020. január hó 30. napján

Szekszárdi Sportközpont NKft.
munkáltató
a munkáltatói jogokat gyakorló
Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyűlése
képviseletében Ács Rezső polgármester

Csillag Balázs
munkavállaló

3.) A Közgyűlés a határozat 2. pontjában rögzített tartalmú megállapodást elfogadja,
és felhatalmazza Ács Rezső polgármestert annak aláírására.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Határidő: 2020. február 5.

Ács Rezső polgármester: A jegyző asszony által javasolt módosítással teszi fel szavazásra a II.
számú módosított határozati javaslatot.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított II. számú határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
7/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójának kinevezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. új ügyvezetőjét pályázati eljárás keretében
nevezi ki;
2.
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. új
ügyvezetőjének kiválasztására vonatkozó pályázatot kiírja;
3.
felhívja a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy
a benyújtott pályázatok alapján az új ügyvezető személyére
tegyen javaslatot.
Felelős: Bomba Gábor bizottsági elnök
Határidő: 2020. február 27.

5. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak ellátásához
szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Csillag Balázs ügyvezető
igazgató
Ács Rezső polgármester: Az önkormányzati intézményeket feladatellátásukhoz támogatással
segíti az önkormányzat, korábban a Sportközpont is az önkormányzat intézménye volt,
adózási és egyéb szempontok miatt vált nonprofit kft-vé. Ebben a formában is sok olyan
feladatot lát el a cég, mely a támogatásnak köszönhetően hajthat végre önkormányzati
feladatokat. Így történik ez a Szekszárdi Közművelődési Nkft-vel is. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és úgy gondolja, hogy szüksége van további adatokra.
Felolvassa a bizottsági határozatot, melyet javasol a közgyűlésnek elfogadásra.
Ács Rezső polgármester: Akkor ezt a módosító javaslatot fogja megszavaztatni a
közgyűléssel először.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel 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
8/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi
feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati
hozzájárulás összegéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javaslata alapján - úgy
dönt, hogy
1.
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. évi feladatainak ellátásához a 2020. évi költségvetés és a
2020. évi sportkoncepció szakbizottság által történő
elfogadásáig a 2019. évi forrás összegével és időbeliségével
megegyezően biztosítson havonta forrást az önkormányzat a
2020. évi költségvetésének terhére;
2.
elrendeli el az előterjesztésnek az alábbi anyagokkal
történő kiegészítését:
a)
a tavalyi keretösszeg jelentős emelésének részletes
indokolása;
b)
a racionalizálási és megtakarítási lehetőségek
részletezése;
c)
a szakbizottság által elfogadott 2020. évi terv és 2019.
évi beszámoló;
d)
a 2020. évre tervezett költségvetés döntés előkészítő
adatai.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Ács Rezső polgármester

dr. Haag Éva képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
6. Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi
feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Zsikó Zoltán ügyvezető
igazgató
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság meghívta
ügyvezető igazgató urat, hogy a benyújtott előterjesztéssel kapcsolatban tudjanak kérdezni,
meg tudja indokolni a támogatásként kért összeget. Sajnos ügyvezető igazgató úr külföldi
tartózkodása miatt nem tudott eljönni a bizottsági ülésre, így kérdéseiket nem tudták az
ügyvezetőhöz intézni, illetve hiányolják a 2020-as üzleti koncepciót. Ezek miatt ugyanazt
javasolják, mint a Sportközpont esetében, a 2019. évi költségvetési összegének megfelelő
havi támogatást kapjon az Nkft. a 2020-as költségvetés elfogadásáig.
Máté Péter bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést a
közgyűlésnek.
Csötönyi László bizottsági elnök: A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság a
GVB határozatához hasonlóan újra meghívná ügyvezető urat és újra szeretné tárgyalni az
előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: A közgyűlés gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az ügyvezetők
tekintetében. Amíg ő gyakorolta ezt, addig tudták, melyik cégvezető hol van, most egy kis
zavar van a rendszerben. Úgy látszik, a megfelelő tájékoztatást nem kapták meg a
képviselők, el kell gondolkodni rajta, hogy fenntartható-e így a rendszer.
Csötönyi László bizottsági elnök: A KCV ülésen rákérdeztek, hogy tudnak-e a Polgármesteri
Hivatal részéről az ügyvezető igazgató távol maradásáról, de nem tudtak róla.
dr. Molnár Kata jegyző: Kéri, hogy határidőre vonatkozóan tegyenek javaslatot a módosított
határozati javaslatban.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A GPB szeretné a következő hétfő délután 16 órára
meghívni igazgató urat, az előterjesztéssel kapcsolatban.
Csötönyi László bizottsági elnök: A KCV Bizottság is szeretné megtárgyalni az előterjesztést,
jövő kedden tizenkettő órakor tartja a KCV a következő ülését, melyre várják ügyvezető
igazgató urat szeretettel.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Szavazásra teszi fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
módosító határozati javaslatát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
9/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020.
évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati
hozzájárulás összegéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlés – a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javaslata alapján - úgy
dönt, hogy
1.
a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.
2020. évi feladatainak ellátásához a 2020. évi költségvetés
elfogadásáig a 2019. évi forrás összegével és időbeliségével
megegyezően biztosítson havonta forrást az önkormányzat a
2020. évi költségvetésének terhére;
2.
elrendeli az előterjesztésnek az alábbi anyagokkal
történő kiegészítését:
a)
a tavalyi keretösszeg jelentős emelésének részletes
indokolása;
b)
a racionalizálási és megtakarítási lehetőségek
részletezése;
c)
a szakbizottság által elfogadott 2020. évi terv és 2019.
évi beszámoló;
d)
a 2020. évre tervezett költségvetés döntés előkészítő
adatai.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Ács Rezső polgármester

7. A Kosárlabda Sport Club Szekszárd lakáskérelme
(43. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívott: Szabó Noémi szakmai igazgató
Szabó Noémi szakmai igazgató: Kiosztanak az ülésen a közgyűlés tagjainak egy tájékoztató
anyagot, a sport klub költségvetési oldaláról, mely nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de
szeretné elmondani, hogy öt éve vették át a klub vezetését és 240 millió forintot költöttek
TAO-pénzekből, de ezt az összeget másra is fordíthatták volna. Az érdekesebb rész a 73
millió forint önerő, melyben a szekszárdi önkormányzat, amennyit tudott, segített, de
tulajdonképpen a klub teremtette elő. Nem szeretnék, ha az a kép alakulna ki róluk, hogy
csak akkor jönnek, amikor kérni szeretnének valamit a városvezetéstől.

24
kgy20200130jkvny

Ács Rezső polgármester: A lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása 2022. augusztus 31-ig
szól a javaslat szerint.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Köszöni, hogy ennyit költ a klub bérlakásra. A legutóbbi bizottsági
ülésen három bérlakás bérleti jogviszonya esetében döntött a bizottságuk, mindegyiknél egy
év időtartamra hosszabbították meg a jogviszonyt, mert kérték a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft-t, hogy nyújtson információt a bérlakásállomány helyzetéről, szeretnének képbe kerülni
és áttekinteni az önkormányzati bérlakás helyzetet. Ezért módosító javaslatként kéri, hogy a
közgyűlés egy év időtartamra hosszabbítson bérleti jogot.
Ács Rezső polgármester: Mi legyen a záró dátuma a meghosszabbításnak?
Zaják Rita képviselő: A 2020. december 31-ét javasolja zárásként.
Szabó Noémi szakmai igazgató: A bajnoki szezon közepén érdekes lesz kiköltöztetni a
játékost a lakásból. Szeretné elmondani, hogy az önkormányzati bérlakásokon túl kilenc
lakást bérelnek önerőből, átlagban 100.000,-Ft plusz rezsiért. A felújított önkormányzati
lakásokban tehetséges fiatal játékosokat helyeznek el, mert nagyon fontosnak tartják az
utánpótlást. Azért nem elég a kollégiumi elhelyezés, mert élsportolókról van szó, akik éjjel
érkeznek haza mérkőzésekről és egyetlen kollégium sem vállalja, hogy akár hétvégén is
beengedje a játékosokat.
Ács Rezső polgármester: Nem szerencsés akkor ez a hosszabbítási időpont.
Zaják Rita képviselő: Elmondja, hogy egy meghirdetett bérlakásra Szekszárdon harmincnegyven család jelentkezik átlagban. Nem a kosárlabda klub ellen szól ez, hanem
szeretnének tisztán látni a bérlakásállomány tekintetében. Kéri, hogy mondjon a szakmai
igazgató egy időpontot, melyet elfogadhatnak.
dr. Haag Éva képviselő: A FIDESZ-frakció nem olyan határozatot támogatni, hogy
bizonytalanságban tartsák a klub játékosait elhelyezésük ügyében. nem akar nagyon
visszamutogatni, de semmi köze a szociális bérlakásoknak a kosárlabdásokhoz, mint ahogy
ahhoz sincs köze ennek a témának, hogy ki adta el a rengeteg lakást annak idején.
Murvai Árpád képviselő: Örült volna az általa vezetett bizottság, ha tárgyalták volna a
kérelmet, biztos támogatták volna. A bajnoki szezon zárásakor már kész tervek vannak
játékosok távozására, érkezésére. Kéri a szakmai igazgatót őt is, hogy nevezzen meg
időpontot a jogviszony hosszabbítására.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Kér akkor egy időpontot megjelölni.
Szabó Noémi szakmai igazgató: 2021. május 31.
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Ács Rezső polgármester: Akkor ezzel a záró dátummal teszi fel szavazásra a határozati
javaslatot a közgyűlésnek.
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
10/2020. (I.30.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd lakásbérleti szerződésének
meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a
lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól
szóló 3/1994.(II.1.) Kt. rendelet 4. § (8) bekezdése alapján 1.
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére az alábbi
lakás tekintetében biztosít határozott időtartamra - 2019.09.012021. május 31-ig - bérleti jogot:

Szekszárd, Hunyadi u. 3/A. fsz/1.
2.
felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés
meghosszabbításáról.
Határidő: 2020. február 28.
Felelős: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója

8. A Zöld Jég Egyesület jégpálya építésére vonatkozó kérelme
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető, Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogász
Meghívott: ifj. Sebestyén Gyula egyesületi tag
Ács Rezső polgármester: Megállapítja, hogy a meghívott Sebestyén Gyula egyesületi
képviselő nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a benyújtott
koncepciót a bizottság véleményével támogatja, a módosító bizottsági határozat kiosztásra
került.
Murvai Árpád bizottsági elnök: Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést
elfogadásra javasolja.
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Sebestyén Gyula egyesületi képviselő: Köszöni a meghívást. Egy kérdése van, a megadott
helyrajzi számon találhatók a teniszpályák is. Ezek üzemeltetését nem szívesen látnák el,
mert szakmailag nem értenek hozzá. Mi az elképzelés ezzel kapcsolatban?
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A teniszes objektumok kivételt képeznek
természetesen, mert azokat a Sportközpont kezeli. A terület együtt van bekerítve, kérik,
hogy a teniszpályákon kívül a teljes terület karbantartását végezze a cég.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Haag Éva képviselő: Jegyző asszonytól kérdezi, hogy mikor kezdődött a folyamat, amikor
az önkormányzat felvette a céggel a kapcsolatot?
dr. Molnár Kata jegyző: Tavaly nyár óta zajlanak az egyeztetések.
Ács Rezső polgármester: Másfél év előkészítő munkának köszönhető, hogy itt tartanak.
dr. Haag Éva képviselő: Örülnek a beruházás megvalósulásának. A közösségi médiában olyan
hírek terjedtek, hogy a mostani közgyűlés döntött a jégcsarnok felépítéséről és gyorsan
lebonyolították a teendőket. A túloldalon ülő képviselők is tudják, hogy ez nem így van, nem
illik ezt terjeszteni.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Az előtte szólóhoz kapcsolódik, volt szerencséje
meghallgatni Murvai Árpád nyilatkozatát, melyet sok szekszárdi hallott. Abban úgy hangzott
el a jégcsarnok létrehozása, mintha most találták volna ki. Ez a szekszárdiak félrevezetése.
Murvai Árpád képviselő: A jelen lévő Sebestyén úrnak köszöni, hogy belevág a beruházásba.
Emlékezteti a másik oldalon ülőket, hogy az alakuló ülésen azt vegyék figyelembe, ami ebben
a teremben elhangzik. A tévé, rádió, közösségi média egy másik műfaj. Csillagné Szánthó
Polixéna képviselőtársának válaszol, nem tudja, mi jött le. Azzal nem szokott dicsekedni,
amiben nincs érdeme. Nem tudja, hogy lett megvágva a riport. Arra büszke, hogy egy lépést
tudtak tenni az ügyben, mely vitathatatlanul a tavalyi közgyűlés témája is volt.
Ács Rezső polgármester: Bizonyára tisztában vannak vele, hogy a sporttelepen szeretnének
elhelyezni minden funkciót, mely a sportot szolgálja. Ez már egy régi gondolat. Reméli, hogy
hamar teljesülnek ezek a projektek. Módosító indítványként a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság véleménye érkezett, azt fogja először feltenni szavazásra.
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, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
11/2020. (I.30.) határozata
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a Zöld Jég Egyesülettel kötendő ingatlan-használati
megállapodásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.)
a Zöld Jég Egyesület kérelmét megtárgyalta, a jégpálya
szekszárdi 3803. helyrajzi számú ingatlanon történő
megépítését elviekben támogatja az alábbi kiegészítésekkel:
a)
az Önkormányzat számára térítésmentesen kerüljön
biztosításra egy legalább 130 négyzetméter alapterületű
sportolásra alkalmas felújított vagy újonnan kialakított terem,
amellyel az önkormányzat nyitvatartási időben szabadon
rendelkezhet, használatba adhat, illetve átalakíthat, és ehhez
térítés nélkül kerüljenek biztosításra az öltözők és a
tisztálkodási lehetőségek;
b)
a jégpálya és a teljes objektumon történő bármely egyéb
célú hasznosítás esetén az Önkormányzatot tájékoztatni kell,
illetve egyedi megállapodások alapján térítési díjat vagy
árbevétel alapú jutalékot kell fizetni az Önkormányzatnak vagy
az általa kijelölt gazdasági társaságnak;
c)
az ingatlan teljes külső területén végezzék el a
parkosítást, és tartsák karban;
d)
az ingatlan őrzés-védelme, beléptetése önállóan
kerüljön elvégzésre;
e)
a karbantartási munkákat az ingatlan teljes területén
végezzék;
f)
az
olyan
feladatok
ellátásával
kapcsolatos
beszerzésekre, amelyre önkormányzati cég is képes, a céget
meg kell, hogy hívják, amennyiben beszerzési eljárás nélkül
kerül sor a kiválasztásra, akkor az önkormányzati céggel kell
szerződést kötni;
g)
az Önkormányzat számára átlag heti 21 órában, de
minimum heti három különböző napon óvodások és alsó
tagozatos szekszárdi gyerekek oktatásának megtartására
térítésmentesen kerüljön biztosításra a hely, felszerelés és az
oktatás hétköznap, tanítási időben;
h)
az átadott gépek után kerüljön sor használati díj
fizetésére;
i)
rendkívüli felmondási ok legyen még a 90 napot
meghaladó közüzemi tartozás és az évi hat hónapnál rövidebb
időtartamú nem jégpálya célú működtetés.
2.)
felhívja a jegyzőt, hogy a Zöld Jég Egyesülettel, valamint
a Szekszárdi Sportközponttal kötendő, az ingatlan használatba
adására, és a jégpálya építésére vonatkozó megállapodást,
valamint a Szekszárdi Sportközponttal kötendő feladatellátási
szerződés módosítását – az 1.) pont szerinti kötelezettségeket
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tartalmazóan - terjessze a Közgyűlés soron következő rendes
ülése elé.
Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
dr. Molnár Kata jegyző

9. Javaslat az „5113 jelű út és a Keselyűsi út csomópontjának körforgalommá történő
átépítése és a temetői utak fejlesztése” című támogatási konstrukció módosítására
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Meghívott: Becze Szabolcs Ferenc, Magyar Közút NZrt. TM Igazgatóság megyei
igazgatója
Ács Rezső polgármester: Átadja a szót a meghívott vendégnek.
Becze Szabolcs Ferenc megyei igazgató: Elfogadásra javasolja az előterjesztést, mert
Szekszárd infrastruktúra fejlesztése megoldható a pályázatokkal, támogatási konstrukcióval,
ez a térségnek is nagy előrelépést jelent.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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
12/2020. (I.30.) határozata
az „5113 jelű út és a Keselyűsi út csomópontjának
körforgalommá történő átépítése és a temetői utak
fejlesztése” című támogatás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja az „5113 jelű út és a Keselyűsi út
csomópontjának körforgalommá történő átépítése és a temetői
utak fejlesztése” című támogatásra vonatkozó módosítási
kérelem benyújtását az előterjesztés szerinti tartalommal,
abban az esetben, ha a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító
számú „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző
közlekedésfejlesztés Szekszárdon” című pályázat támogatásban
részesül.
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Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja
benyújtásával
aláírására.
Határidő:
Felelős:

a polgármestert a módosítási kérelmek
kapcsolatban
szükséges dokumentumok

a módosítási kérelem benyújtásának határideje
Ács Rezső polgármester

10. Beszámoló a 234/2019. számú önkormányzati határozat végrehajtásáról, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…)
önkormányzati rendelete az egyedi közzétételi listáról (tervezet)
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztést egy közgyűlési határozat alapján készítette elő, azt
a feladatot kapta a közgyűléstől, hogy vizsgálja meg az önkormányzati cégeket, hogyan
tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. Az előterjesztés két részből áll, az első része
egy beszámoló és a hozzá tartozó határozati javaslat, másik része pedig egy
rendelettervezet, az ún. egyedi közzétételi listával kapcsolatban szabályozási javaslatot
kellett a közgyűlés elé terjesztenie. A közgyűlés önkormányzati rendeletben kötelezheti
intézményeit, az önkormányzatot illetve a többségi tulajdonú cégeket a kötelezően
közzéteendő adatokon túl további adatok közzétételére is. Ennek a lényege az volt, hogy a
2014. január 1-jét követően megkötött szerződések bizonyos adatait és a szövegezésüket is
tegyék közzé, illetve tartalmi elem a szerződéskötést megelőző eljárás bizonyos
dokumentumainak közzététele, melyre nincs külön nyilvántartása az önkormányzatnak,
Egyedileg kellene megnézni az összes eljárást, ezért az a kérése, hogy ezen adatok csak 2020.
február 1-jét követően kötött szerződések esetén kerüljön közzétételre. Minden irat
megvan, óriási munka lenne ezt feldolgozni. Az információk kikérhetőek. A szerződések
esetében elmondta már, hogy az Informatikai Osztály dolgozott egy rendszeren, ezért ennek
a feladatnak eleget tudnak tenni határidőre. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság véleménye az előterjesztés kiküldését követően érkezett, melyet kiküldtek, a
hatóság egyetért és támogatja az önkormányzati rendelet bevezetését. Egy dologra tért ki a
hatóság, a természetes személyekkel kapcsolatos adatokkal kapcsolatban azt javasolja, hogy
a természetes személyekkel kapcsolatos szerződések esetében a jövőre nézve foglalják a
szerződésbe a közzétételhez való hozzájárulást. Visszamenőleg ezt nem tudják rendezni.
Kevés ilyen szerződés van.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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Máté Péter bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot egy 5. ponttal
szeretné kiegészíteni: „ A Közgyűlés megállapítja, hogy a törvényességet, az átláthatóságot
a Polgármesteri Hivatal eddig is szem előtt tartotta.”
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Murvai Árpád bizottsági elnök: Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csötönyi László bizottsági elnök: A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Gulyás Róbert bizottsági tag: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági
Bizottság nem támogatja a határozati javaslatot. A 234/2019. (XII.23.) számú határozat
értelmezése céljából az adatvédelmi hatósághoz fordultak, mely az ÉSZ-frakció véleményét is
alátámasztotta, mely alapján a beszerzések, szerződések nyilvánosságra hozatala
közérdekből nyilvános adatok jobb megismerését szolgálják, minden jogszabálynak
megfelelnek és példaértékűnek állította minden önkormányzat számára. Ez az a határozat,
melynek a végrehajtását a polgármester felfüggesztette, mert törvénysértőnek gondolta.
Nem számítanak személyes adatnak az egyéni vállalkozók adatai, a 2020. előtti szerződések
esetében magánszemélyek adatait javasolják kitakarni. 2020. után a magánszemélyeket
tájékoztatni kell arról, hogy a szerződés aláírását követően adataikat nyilvánosságra hozzák.
Az adatokat egymillió forint értékhatár felett a közgyűlési döntés szerint 2014. január 1-jétől
kell nyilvánosságra hozni. Ez alól nem képeznek kivételt a közzétételi listában az A5-ös
mezőben szereplő beszerzési és közbeszerzési dokumentumok. Felolvassa a közgyűlésnek a
bizottsági határozatot, mint módosító indítványt.
dr. Molnár Kata jegyző: Ha jól érti, a módosító indítvány a 2020. február 1-jéig rendelkezésre
álló adatok hatályba helyezésével kapcsolatos. A többi benne van a NAIH véleményben is,
mely nem módosítja a rendeletet. A kiválasztási eljárások adatai esetében a 2020. február 1.
helyett a 2014. január 1-jei dátum nem tartható, melyre határidőt kér, nem fogják tudni
azonnal megcsinálni ezt a nagy munkát, csak ütemezetten.
Ács Rezső polgármester: Először az elhangzott módosító indítványt fogja feltenni szavazásra.
dr. Haag Éva képviselő ügyrendi hozzászólása: Kéri, hogy a Pénzügyi Bizottság módosító
javaslatára is szavazzanak, egy ötös ponttal egészülne ki a határozati javaslat.
dr. Molnár Kata jegyző: Két módosító javaslat hangzott el, a Pénzügyi Bizottság javaslata a
határozatot érinti, a SZEKÖF bizottság javaslata pedig a rendeletet. Két döntésre kell
szavazni.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Jegyző asszonytól kérdezi, hogy milyen határidőt szabjanak a módosító
indítványban elhangzott teljesítésre?
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dr. Molnár Kata jegyző: 2020. június 30.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Nem vitázni szeretne, csak a NAIH, önkormányzatnak írt leveléből idéz
három sort: „Tájékoztatom, hogy a hatóság messzemenően támogatja a közgyűlési
előterjesztést és azt a közérdekű, közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való
alapvető jog érvényesülése szempontjából példaértékűnek és követendőnek tartja más
önkormányzatok számára is.”
dr. Haag Éva képviselő: Rögzíteni szeretné és a Pénzügyi Bizottság is ezt fogalmazta meg egy
ötödik pontban, hogy tulajdonképpen 2009-es és 2011-es törvénynek kellett eleget tegyen
az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal az átláthatóság értelmében és ennek minden
szempontból eleget is tettek. Ez egy plusz vállalás, ami a hivatalra munkát ró, a
közbeszerzésekkel kapcsolatban. Ha a többségi frakció elfogadja a Pénzügyi Bizottság által
megfogalmazott ötödik pontot, akkor ők sem lesznek gátjai az elhangzott módosítási
javaslatoknak.
dr. Molnár Kata jegyző: Az előbb elhagzottak alapján egy ponttal szeretné kiegészíteni a
határozati javaslatot, tehát: „ A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal a
szerződéskötést megelőző eljárás irataira vonatkozó kötelezettségének 2020. június 30-ig
tegyen eleget.”
Murvai Árpád képviselő: Érti, hogy azt hangsúlyozzák, eddig is minden törvényszerűen
ment, csak a szekszárdiak nem tudtak róla. Ha minden jól ment, akkor kiderül, hogy tényleg
így van.
Ács Rezső polgármester: Amikor az átláthatósági határozatot elfogadták, még nem tudták,
hogy az érdemi munka a bizottságokhoz kerül, a bizottsági ülések közvetítése fontos lehet a
szekszárdiak számára. A közgyűlési munka már csak az előkészített döntések jóváhagyásáról
szól.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Először jegyző asszony módosító javaslatát teszi fel szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat módosítását, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott.
Ács Rezső polgármester: A Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri
dr. Haag Éva képviselőt, olvassa fel szó szerint a javaslatukat.
dr. Haag Éva képviselő: A közgyűlés megállapítja, hogy az átláthatóságot és a nyilvánosságot
a törvényi előírásoknak megfelelően a Közgyűlés és a Polgármesteri Hivatal eddig is
biztosította, ezeknek megfelelően járt el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat módosítását, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 15 fő – 7 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás
mellett a közgyűlés elutasította.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosítással együtt a határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
13/2020. (I.30.) határozata
az egyedi közzétételi listáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjének az
önkormányzat és az önkormányzat által alapított vagy az
önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági
társaságok adatnyilvánossággal kapcsolatos gyakorlatára
vonatkozó beszámolóját elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
dr. Molnár Kata jegyző

2.
felhívja a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. és a
Szekszárdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét,
Kerekes Lászlót, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a
fenti gazdasági társaságok közzétételi kötelezettség alá eső
adatainak internetes felületen való közzététele érdekében, és
ennek eredményéről a közgyűlésnek számoljon be.
Határidő:
Felelős:

2020. március 10.
Kerekes László ügyvezető

3.
felhívja az önkormányzat kizárólagos és többségi
tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a még
hiányzó adatok közzétételét pótolják, a közétett adatokat
szükség esetén pontosítsák, továbbá szabályzatban határozzák
meg az általuk vezetett gazdasági társaságnál a közérdekű
adatok elektronikus közzétételének rendjét, és ennek
eredményéről a közgyűlésnek számoljanak be;
Határidő:
Felelős:

2020. május 31.
a kizárólagos és többségi tulajdonú gazdasági
társaságok ügyvezetői
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4.
felhívja az önkormányzat kizárólagos és többségi
tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy
minden évben az éves beszámolóban adjanak számot a
közzététellel
kapcsolatos
feladatok
elvégzéséről
a
közgyűlésnek;
Határidő:
Felelős:

évente, május 31.
a kizárólagos és többségi tulajdonú gazdasági
társaságok ügyvezetői

5.
hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal a
szerződéskötést megelőző beszerzési, közbeszerzési eljárás
dokumentumaira vonatkozó közzétételi kötelezettségének
2020. június 30-ig tegyen eleget.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: 2014. január 1-jei időpontra vonatkozóan módosító indítvány
hangzott el a rendelettervezetre vonatkozóan, először ezt teszi fel szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet módosítására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 4
tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosítással együtt a rendelettervezet elfogadására
tett javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 6 nem
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
3/2020. (II.3.) önkormányzati rendelete az egyedi közzétételi
listáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
11. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2020. (……)
önkormányzati rendelete
a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló
33/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: A Kölyökmenza Kft. az önkormányzat valamint az intézmények
dolgozói számára kedvezményesen biztosít ebédelési lehetőséget és ebben az
előterjesztésben kérte az eddig 450 Ft-ba kerülő napi térítési díjnak a 10 százalékos emelését
500 ,-Ft-ra.
Rácz Zoltán Rókus képviselő ügyrendi hozzászólása: Szeretne szünetet kérni.
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Ács Rezső polgármester: Javasolja megtárgyalni a napirendi pontot és utána tartanak
szünetet. Kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az emelési
javaslatot nem támogatja.
Máté Péter bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
tárgyalásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Haag Éva képviselő: A döntést rábízzák a többségi frakcióra, de felhívja a figyelmüket,
hogy ha a vállalkozó így nem fogja tudni biztosítani a kedvezményes étkezést, azzal a
dolgozók nem járnak jól.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás-tervezet elfogadására tett
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 7 igen szavazattal, 2 nem
szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett elutasított.
A polgármester tíz perc szünetet rendel el, a közgyűlés a szünet után tovább folytatja a
munkáját, Csillagné Szánthó Polixéna képviselő hiányzik a teremből, jelenlévő képviselők
száma 14 fő.
12. Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. konszolidációjára és jövőbeni
feladatellátására
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Régóta gondot okoz az önkormányzatnak, hogy egy pályázat miatt
létre kellett hozniuk a kft-t, kaptak is az önkormányzattól, de két tartozást is toltak maguk
előtt, ezek irodai bérleti díjakból, illetve az önkormányzattal kötött kölcsönszerződésekből
tevődnek ki. Hat millió forint tartozást kell kiegyenlíteni a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felé.
Berlinger Attila ügyvezető igazgató: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést az előterjesztést megtárgyalta, úgy tudják, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
hét-nyolcszázezer forintnyi összeget nem írt még le a mérlegösszegéből, tehát nem kell az
egészet visszafizetni. Kiosztásra került egy módosított határozati javaslat, melyet jegyzői
jelzés alapján egészítettek ki a feladatok ütemezésével.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. pénzügyi helyzetének
konszolidálásáról és jövőbeni feladatkörének kibővítéséről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése,
mint a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. kizárólagos
tulajdonosa
1.
elrendeli a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének
100.000 Ft, azaz Százezer forint összeggel való felemelését,
valamint a fennálló tagi kölcsönből eredő fennmaradó
3.900.000 Ft, azaz Hárommillió-kilencszázezer forint
tőketartalékba helyezését (ázsiós tőkeemelés).
Határidő:
Felelős:

2020. január 31.
Ács Rezső polgármester,
Berlinger Attila ügyvezető igazgató

2.
felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgatóját a
fennálló tartozás elengedésére és az ezzel kapcsolatos
megállapodás megkötésére.
Határidő:
2020. február 15.
Felelős:
Berlinger Attila ügyvezető igazgató és Bálint
Zoltán ügyvezető igazgató
3.
elrendeli, hogy a Turisztikai Kft ügyvezetője mérje fel az
Önkormányzat és az intézményei és önkormányzati többségi
tulajdonban lévő gazdasági társaságok az elmúlt 3 naptári
évben és a 2020 évre tervezett a nyilvánosság (megjelenés,
műsor szolgáltatás stb), marketing (hirdetések, pr cikkek,
kiadványok, nyomdai kapacitás, arculati elemek stb.) és szóvivői
kapcsolódó feladatokhoz, kiadásaihoz kapcsolatos adatokat
beleértve akár saját költségvetésből akár pályázati úton elnyert
vagy tervezett összegeket feladatokat is. Az ehhez szükséges
adatokat a Turisztikai Kft jogosult a jegyző útján bekérni és a
teljeskörűséget jogosult ellenőrizni.
Határidő:

2020. február 15.
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Felelős:
Jegyző, Berlinger Attila ügyvezető igazgató, az
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok
ügyvezetői
4.
elrendeli, hogy a Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezetője
tegyen javaslatot a 2020 évben a nyilvánosság, marketing és
szóvivői feladatok ellátásához és a kapcsolódó pályázatokon
való induláshoz szükséges jövőbeni erőforrások beszerzésére.
Határidő:
Felelős:

2020. február 29.
Berlinger Attila ügyvezető

5.
felhívja a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot az 4.
pont szerinti beszerzési eljárások lebonyolítására,
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
Bomba Gábor elnök

6
felhívja a Turisztikai Kft ügyvezetőjét és az érintett
gazdasági társaságokat az ezzel kapcsolatos szerződések
megkötésére és pályázatok beadására előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2020. április 30.
ügyvezetők, Berlinger Attila ügyvezető

13. Javaslat az önkormányzati cégek pénzügyi és informatikai tevékenységének
összevonására
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság eredetileg
kiküldött határozati javaslatához képest szintét jegyzői jelzésre módosításra kerültek az
ütemezések. A módosított határozati javaslat kiosztásra kerül.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: A kiosztott határozati javaslat hét pontból áll, erre szavaztat.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 14 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
15/2020. (I.30.) határozata
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az önkormányzati cégek pénzügyi és informatikai
tevékenységének összevonásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése –
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának előterjesztése
alapján 1.
elrendeli, hogy az önkormányzat többségi tulajdonú
gazdasági társaságai részére a pénzügyi (könyvelés,
bérszámfejtés egyéb pénzügyi szolgáltatások) tevékenységeit
saját tulajdonú önkormányzati gazdasági társaság végezze a
lehető leghamarabb, de legkésőbb 2021. január 01-től;
Határidő:
Felelős:

2021. január 01.
Ács Rezső polgármester

2.
az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági
társaságai részére a pénzügyi (könyvelés, bérszámfejtés egyéb
pénzügyi szolgáltatások) tevékenységének végzésére a
Szekszárdi Turisztikai Kft-t jelöli ki. Felhatalmazza az ügyvezetőt,
hogy az ezzel kapcsolatos szerződéseket készítése elő és a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság számára terjessze be;
3.
elrendeli, hogy a Turisztikai Kft ügyvezetője mérje fel az
Önkormányzat többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok
pénzügyi
(könyvelés,
bérszámfejtés egyéb
pénzügyi
szolgáltatások) tevékenységével kapcsolatban 2019 évben
felmerült és 2020 évre tervezett költségeit és az elvégzendő
feladatok körét, mennyiségét, valamint jelenleg ezen a
területen rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeket
folyamatban lévő szerződéseket akár saját akár pályázati forrás
esetén. A Turisztikai Kft. ügyvezetője az adatok alapján tegyen
javaslatot a feladat ellátásához szükséges jövőbeni erőforrások
beszerzésére és az ütemezésre. Az ehhez szükséges adatokhoz
számára a hozzáférést biztosítani kell;
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
dr. Molnár Kata jegyző, Berlinger Attila
ügyvezető
igazgató,
az
önkormányzati
kizárólagos és többségi tulajdonban lévő
gazdasági társaságok ügyvezetői

4.
elrendeli, hogy az önkormányzat, intézményei és
többségi tulajdonú gazdasági társaságai részére az informatikai,
adatbiztonsági és adatvédelmi szolgáltatással kapcsolatos
tevékenységeit saját tulajdonú önkormányzati gazdasági
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társaság végezze a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2021.
január 01-től.
Határidő:
Felelős:

2021. január 01.
Ács Rezső polgármester

5.
elrendeli, hogy az önkormányzat, intézményei és
többségi tulajdonú gazdasági társaságai részére az informatikai,
adatbiztonsági és adatvédelmi szolgáltatással kapcsolatos
tevékenységeinek végzésére a Szekszárdi Turisztikai Kft-t jelöli
ki. Felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy az ezzel kapcsolatos
szerződéseket készítse elő és a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság számára terjessze be;
6.
elrendeli, hogy a Turisztikai Kft ügyvezetője mérje fel az
Önkormányzat, intézményei és többségi tulajdonban lévő
gazdasági társaságai informatikai, információ biztonsági és
adatvédelmi szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban 2019.
évben felmerült és 2020. évre tervezett költségeit és az
elvégzendő feladatok körét, mennyiségét, valamint jelenleg
ezen a területen rendelkezésre álló személyi és tárgyi
feltételeket folyamatban lévő szerződéseket akár saját akár
pályázati forrás esetén. A Turisztikai Kft. ügyvezetője az adatok
alapján tegyen javaslatot a feladat ellátásához szükséges
jövőbeni erőforrások beszerzésére és az ütemezésre. Az ehhez
szükséges adatokhoz számára a hozzáférést biztosítani kell;
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
dr. Molnár Kata jegyző, Berlinger Attila
ügyvezető
igazgató,
az
önkormányzati
kizárólagos és többségi tulajdonban lévő
gazdasági társaságok ügyvezetői

7.
felhívja a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a 3.,
6 pont szerinti beszerzési eljárások lebonyolítására.
Határidő:
Felelős:

2020. június 30.
Bomba Gábor bizottsági elnök

14. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolnatáj Műsorszolgáltató és
Televízió Zrt. között kötendő műsorszolgáltató szerződéshez hozzájárulás
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető, dr. Szily Máté jogász
Meghívott: Dránovits István vezérigazgató
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Illés Tamás bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a
kérelmet és az alábbi módosító indítványt terjeszti a közgyűlés elé: „ A Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság javasolja a közgyűlésnek, polgármesterének és jegyzőjének 9/2018.
(V.18.) együttes utasításával kiadott beszerzések lebonyolítása szabályzatának rendelkezései
alapján úgy határoz, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „Ez
a minimum” megnevezésű 234/2019. (XI.28.) számú határozatában előírt, a közgyűlés és a
közgyűlés bizottságai üléseinek nyilvánossága, közvetítése tárgyában kiírásra kerülő
beszerzési eljárás keretében két évre választja ki a médiaszolgáltatót;
1. elrendeli, hogy a beszerzés minimálisan az alábbiakra terjedjen ki:
a) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tevékenysége, napi működése
és ehhez kapcsolódóan Szekszárd várost érintő ügyek közvetítések, tudósítások,
szöveges tartalmak, műsorok formájában, a kiegyensúlyozott tájékoztatás
szabályainak betartásával jelenjen meg;
b) a közgyűlésnek a vágatlan valós időben való közvetítése a zárt ülések kivételével;
c) minden bizottsági ülésről legalább egy összefoglaló készítése és fő helyen,
műsoridőben való megjelenítése;
2. felhívja a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a beszerzési eljáráshoz szükséges
döntések meghozatalára;
3. felkéri a jegyzőt a beszerzési eljárás előkészítésére és a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság döntései szerinti lebonyolításra;
4. felkéri a polgármestert a nevesített érvényes és eredményes beszerzési eljárás
lebonyolítását követően a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre;
5. felhívja a polgármestert arra, hogy a műsorszolgáltató szolgáltatás fedezetét a 2020.
évi költségvetési rendelettervezetbe tervezze be.”
Ács Rezső polgármester: Ha jól érti, két évre választaná ki a médiaszolgáltatót a közgyűlés.
Ez módosító javaslatként kerül ismertetésre. Azt kéri, hogy ne a bizottsági ülésekről
készüljön összefoglaló, hanem ami az ajánlatban szerepelt is, havi öt bizottsági ülés
közvetítése térítésmentesen szerepeljen. Kéri, hogy először az ő javaslatára szavazzanak első
körben, de előtte még a Pénzügyi Bizottság véleményét is kéri.
Máté Péter bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság két pontos határozati javaslatot javasol a
közgyűlésnek:
„ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága
1.

a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt-vel kötendő műsorszolgáltatási
szerződést,

2.

javasolja, hogy a műsorszolgáltató havi 5 bizottsági ülést közvetítsen, melyben
elsőbbséget élvez a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága, illetve amennyiben a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság a havi 5 bizottsági ülésnél kevesebbet ülésezik, akkor a
műsorszolgáltató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése többi
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bizottságait élőben közvetítse, melyek anyagai vágatlanul jelenjenek meg a
különböző internetes felületeken.”
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: A Pénzügyi Bizottság javaslata egybevág az övével, a sajátját így
nem szavaztatja, csak a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát teszi fel először szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a PB módosító határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 6 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 1
tartózkodás mellett elutasított.
Ács Rezső polgármester: A GVB határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 14 fő – 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
16/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárd Megyei jogú Város és a Tolnatáj Műsorszolgáltató
és Televízió Zrt. között kötendő műsorszolgáltató szerződésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
6.
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
polgármesterének és jegyzőjének 9/2018. (V.18.) együttes
utasításával kiadott beszerzések lebonyolítása szabályzatának
rendelkezései alapján úgy határoz, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének „Ez a minimum”
megnevezésű 234/2019. (XI.28.) számú határozatában előírt, a
közgyűlés és a közgyűlés bizottságai üléseinek nyilvánossága,
közvetítése tárgyában kiírásra kerülő beszerzési eljárás
keretében két évre választja ki a médiaszolgáltatót;
7.
elrendeli, hogy a beszerzés minimálisan az alábbiakra
terjedjen ki:
d)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tevékenysége, napi működése és ehhez kapcsolódóan
Szekszárd várost érintő ügyek közvetítések, tudósítások,
szöveges tartalmak, műsorok formájában, a kiegyensúlyozott
tájékoztatás szabályainak betartásával jelenjen meg;
e)
a közgyűlésnek a vágatlan valós időben való közvetítése
a zárt ülések kivételével;
f)
minden bizottsági ülésről legalább egy összefoglaló
készítése és fő helyen, műsoridőben való megjelenítése;
8.
felhívja a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a
beszerzési eljáráshoz szükséges döntések meghozatalára;
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9.
felkéri a jegyzőt a beszerzési eljárás előkészítésére és a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntései szerinti
lebonyolításra;
10.
felkéri a polgármestert a nevesített érvényes és
eredményes beszerzési eljárás lebonyolítását követően a
nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre;
11.
felhívja a polgármestert arra, hogy a műsorszolgáltató
szolgáltatás
fedezetét
a
2020.
évi
költségvetési
rendelettervezetbe tervezze be.
Felelős:
Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző,
Bomba Gábor elnök – Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Zaják Rita képviselő ügyrendi hozzászólása: A szavazás előtt polgármester úrnak volt egy
javaslata. Nem ugyanaz volt, mint amit a Pénzügyi Bizottság javasolt.
Ács Rezső polgármester: Vegyék úgy akkor, hogy visszavonta a saját módosító indítványát.

15. Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/5/4. számú
módosításának elfogadása
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Az előterjesztésben leírta, hogy a főépítész záróvéleménye szükséges a
rendelet elfogadásához, mely időközben megérkezett, elfogadásra javasolja az
előterjesztésben foglaltakat. A Tolna Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztálya viszont
kért egy kisebb módosítást, a „normatartalom” szó mellőzését kérik, tehát a rendelet 1. §ból javasolja ezt kivenni a szót. A bizottságok ezt még nem így tárgyalták.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági
Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Előterjesztőként főépítész asszony módosítja a rendelet-tervezetet.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
4/2020. (II.3.) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
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
17/2020. (I.30.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek
2019/4. számú módosításának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Város 36/2004. (II. 26.) szekszárdi öh. határozatával
elfogadott településszerkezeti tervét az e határozat 1-6.
mellékletében foglaltak szerint módosítja:
Településszerkezeti tervlapok:
Településszerkezeti terv - módosítás leírása
Változások – beavatkozások és ütemezések:
3. melléklet
A település területi mérlege
A területrendezési tervvel való összhang igazolása
A biológiai aktivitásérték számítás eredménye

1. melléklet
2. melléklet

4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet

16. Településrendezési terv 2019/6. sz. részleges módosításához kapcsolódó
környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása, valamint a partnerségi
egyeztetés lezárása
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Kiegészítésképpen elmondta, hogy a tíz államigazgatási szerv
megkeresésével- akiket környezetvédelmi témában kell megkeresniük, a népegészségügyi
szerv úgy nyilatkozott, hogy környezeti hatástanulmány készíttetését kéri. Kormányrendelet
előírja, hogy ilyen esetben egyeztetést kell lefolytatniuk, melyet időközben lefolytattak és a
szerv, megismerve az előterjesztésben szereplő indokaikat, a nyilatkozatát nem vonta vissza,
de a közgyűlés eltekinthet a hatástanulmány készíttetésétől.
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági
Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
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
18/2020. (I.30.) határozata
a Településrendezési terv 2019/6. sz. részleges módosításához
kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének
megállapításáról, valamint a partnerségi egyeztetés
lezárásáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése 190/2019. (VII.4.) határozatának 1. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
(Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési eszközök
2019/6. sz. részleges módosításának programját megtárgyalta
és )
„a szekszárdi 3803/1. hrsz-ú területet magába foglaló Sport
utca – 3801. hrsz-ú út – Aranytó utca – 3783. hrsz-ú út és
3703hrsz-ú temető által határolt telektömb Kz-sp és Kz-st jelű
építési övezete építési használatának felső határát módosítani
kívánja, egyben a tömböt kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja;”
II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a településrendezési terv 2019/6. sz. részleges
módosítása tárgyában - mint a terv kidolgozásáért felelős szerv
1. a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek
többségének véleményével megegyezően, - egy szerv
véleményétől eltérően, - 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
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és dönt arról, hogy a környezeti vizsgálat elvégzése nem
szükséges.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I.11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében hozza
nyilvánosságra a döntést és annak indokait, valamint a
véleménytől való eltérés tényét is, továbbá a (3) bekezdés
értelmében a döntésről és indokairól értesítse az eljárásba
bevont szerveket;
Határidő a 2. pont tekintetében: 2020. február 7.
Felelős: Herr Teréz főépítész
III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a településrendezési eszközök 2019/6. részleges
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 a 3. pont tekintetében: 2020. február 7.
Felelős: Herr Teréz főépítész

17. A településrendezési eszközök 2020/1. számú részleges
megindítása a Szekszárdi Fekete Gólyák KC kérelmére
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

módosításának

Herr Teréz főépítész: Az oktatási területeken megvalósítani tervezett fejlesztések miatt 5 %kal szeretnék megemelni a beépítettség mértékét, a Babits Mihály Általános Iskolát, a Dienes
Valéria Általános Iskolát és Baka István Általános Iskola területét is érinti. A minimális
zöldfelületet negyven százalékra szeretnék csökkenteni.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság némi vitával az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Az ilyen beruházásoknál nem kellene
cipőkanállal betenni épületeket. Ennél sokkal korrektebbül kellene tervezni.
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Ács Rezső polgármester: A Babits Iskolának végre lesz tornaterme, ez egy fontos dolog.
Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági
Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Kérdezi, a vendéglátóipari
iskolát, mi lesz vele?
Ács Rezső polgármester: Először helyre kell állítani az épületet, utána tudnak tovább lépni,
egy csőtörés miatt ki kellett költöztetni az egész iskolát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
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
19/2020. (I.30.) határozata
a településrendezési eszközök 2020/1. számú részleges
módosításának megindításáról a Szekszárdi Fekete Gólyák
kérelmére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési
eszközök
2020/1.
sz.
részleges
módosításának programját megtárgyalta, és
1.
a Vt-M2 jelű építési övezet építési használatának
megengedett határait beépítettség tekintetében 30 %-ra,
zöldfelület tekintetében 40 %-ra kívánja módosítani, egyben az
övezetbe sorolt területeket - 2126/2, hrsz., 4460. hrsz.,
4930/11. hrsz. - kiemelt fejlesztési területekké nyilvánítja;
2.
az 1. pontban meghatározott részleges módosítás
megvalósítása érdekében a tárgyalásos eljárást megindítja;
Határidő: 2020.február 20.
Felelős: Herr Teréz főépítész
3.
a településrendezési szerződés megkötésétől és a
Szekszárdi Fekete Gólyák KC költségviselésétől eltekint.
Határidő: 2020.január 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
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18.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2020. évi
közgyűlési munkaterve elfogadására
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

Ács Rezső polgármester: A szükséges egyeztetéseket a Polgármesteri Hivatal lefolytatta az
érintettekkel. Ez csak egy iránymutatás a közgyűlési témákra vonatkozóan.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: A határozati javaslat 1. pontját javasolja kivenni, tekintettel arra,
hogy egyéb javaslat nem érkezett a témához.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
20/2020. (I.30.) határozata
a 2020. évi munkaterv jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 9. §-a alapján –
1.
jóváhagyja a határozat mellékletét képező 2020. évi
munkatervét;
Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságot, hogy az
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt javaslatot tárgyalja
meg a soron következő bizottsági ülésén.
Határidő:
Felelős:
19.

2020. február 28.
Murvai Árpád bizottsági elnök

A Kormányhivatallal kötendő megállapodás a jegyzői építéshatósági hatáskörök
átadásáról
(21. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
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Ács Rezső polgármester: Törvénymódosítás kapcsán kell az önkormányzatnak az
építéshatósági feladatokat átadnia a kormányhivatal részére, létszámmal és eszközökkel
együtt. Eszköz esetében kevés dolgot tudnak átadni. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Rácz Zoltán képviselő: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nem ért egyet a feladatok
átadásával, de a törvényi kötelezettségnek eleget kell tenni. Kritikájukat tartózkodás
szavazattal emelik ki. Ez egy durva beavatkozás az önkormányzatiságba.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
21/2020. (I.30.) határozata
az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről szóló
megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Tolna Megyei Kormányhivatal között az építésügyi
igazgatási feladatok tárgyában létrejövő - a mellékletekkel
egységes szerkezetet képező - megállapodást a határozat
mellékletét képező tartalommal;
2.
felhívja a polgármestert a megállapodás és a teljességi
nyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelős:
20.

2020. január 31.
Ács Rezső polgármester

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal és Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata intézményei közötti gazdálkodással kapcsolatos
munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás módosítására
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor

Dr. Molnár Kata jegyző: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Máté Péter bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
22/2020. (I.30.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és
felelősségvállalási megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
intézményei
közötti
gazdálkodással
kapcsolatos
munkamegosztási
és
felelősségvállalási
megállapodás
módosítás 1. számú módosítását a határozat mellékletét
képező tartalommal.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
2.
felhívja a jegyzőt és az intézményvezetőket
megállapodás módosításának aláírására.

a

Határidő: 2020. február 1.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.
felkéri a Hivatalt, hogy a módosításokat egységes
szerkezetben
foglalva
küldje
meg
az
érintett
intézményvezetőknek.
Határidő: 2020. február 1.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

21.

Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú „Zöld város kialakítása”
elnevezésű pályázat keretében karbonsemleges épület koncepciójának
kidolgozására
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
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Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Rácz Zoltán képviselő: A SZEKÖF tárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslatukat
felolvassa.
Ács Rezső polgármester: A Mikes utcai Garzonház tekintetében mit jelent az, hogy
karbonsemleges?
Rácz Zoltán képviselő: Azt jelenti, hogy nem bocsát ki szén-dioxidot az épület. A távfűtőmű a
tavalyi évben 8.1 millió köbméter gázt égetett el 6500 lakás fűtésére. Ez több, mint 13 ezer
tonna szén-dioxidot jelent. Ez egy tíz kilométeres kocsisort jelent. Ezt szeretnék minden
módon csökkenteni. Ez az egyetlen önkormányzati tulajdonú ház, mely megfelel annak a
kritériumnak, amit a TOP előírt. Szeretné elmondani, hogy egy három éves fa szén-dioxid
felhasználása 3 kilogramm.
Ács Rezső polgármester: Kíváncsi lesz a költségekre a ház átalakításával kapcsolatban.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Haag Éva képviselő: Jegyző asszonytól kérdezi, a Zöld Város projekt kapcsán volt szó egy
emeletes parkoló ötletéről, de elvetésre került a költségek miatt, voltak-e arra vonatkozóan
számítások, ami miatt így döntött a korábbi közgyűlés?
dr. Molnár Kata jegyző: A Stratégiai Osztály vezetőjének a megerősítését kéri abban, hogy
jól emlékszik-e, valóban felmerült egy emeletes parkolóház ötlete, de a pályázati kiírásnak
nem felelt volna meg.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az előkészítő munka során foglalkoztak
egy parkolóház kialakításának ötletével, az előterjesztés mellékletében csatolták is a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. által 2017-ben elkészített terveket parkolóház létesítésére
vonatkozóan. A többi, megfogalmazódott cél mellett a parkolóház költségvetése nem fért
volna bele a fejlesztési elképzelések közé.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita bizottsági elnök: 1.2 milliárd forintról beszélnek. Múlt hét pénteken sikeres
fórumot tartottak, ahol sokat beszélgettek róla és arra a konszenzusra jutottak, hogy ami
benne van a projektben, menjen, kezdjék el megvalósítani, de abban egyetértettek, hogy
ennél sokkal többet próbáljanak meg kihozni belőle. Ezért folytatják a beszélgetést és
további egyeztetést kezdeményeztek a tervező hatóság felé, hogy amikor látnak egy
összeget, akkor mi férhet még bele a projektbe, hatósági szempontból mi fogadható el. A
lehető legzöldebb városközpontot a legtakarékosabb módon szeretnék kialakítani, hogy több
pénz maradjon egy új projektre.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Ha megépül a többszintes parkolóház a volt Beloiannisz
fűtőmű helyén, a százhatvan lakásos járdájáig az egész Prométeusz-park kibővíthető és egy
valódi belvárosi zöldfelület adódhat. Most parkolók vannak körben. Az egyszerűen kialakított
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parkolóház utánanézése szerint beleférhet a keretbe. Olyan dolgok is vannak, amiket nem
biztos, hogy meg kell csinálni. Például a távfűtővezetékek felújítása vajon tényleg szükséges?
Azt gondolja, hogy a projektet tételről tételre végig kell elemezni és számításokat kell
csinálni. 1.2 milliárd forint nagy összeg. Energiatakarékos dolgokra szeretnék ezt bővíteni.
Ács Rezső polgármester: Szeretne emlékeztetni mindenkit, hogy a Zöld Város jóval nagyobb
területet foglalt magába, mint a jelenlegi, csak a költségek miatt kellett visszavenni belőle.
Meglátják, mire lesz elég a pénz. Képviselő úr tudja, milyen árak vannak az építőiparban. Azt
elmondja még, hogy nem támogatható tevékenység a pályázat kiírása szerint a lakáscélú
épületek építése, felújítása, bővítése, akadálymentesítése. Ha a pályázat kiírója hozzájárul,
akkor lehet módosítani, de nem egyszerű a feltételrendszere.
Dr. Haag Éva képviselő: Képviselő úr végzett-e közvélemény kutatást a Kölcsey lakótelepen
lakók körében, hogy mi a véleményük, anno annyira nem ujjongtak.
Dr. Molnár Kata jegyző: Kiküldésre került egy határozati javaslat, kicsit átfogalmazva a
képviselő úr által felolvasottat, mert abban a közgyűlés megállapítaná, hogy megvalósítható
a tervezet, ezt átfogalmazná megvizsgálásra, a kiküldött határozati javaslat alapján.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Nem épületet újítanak fel, hanem hőszigetelnek épületet. Nem
ugyanaz a kettő. Nem érti a képviselő asszony megjegyzését, hogy mit szólnak a
parkolóházhoz a lakók? Ha látják, hogy milyen eredménye lesz, talán jobb belátásra bírja az
embereket.
Dr. Haag Éva képviselő: Kettős mércét érzékel, van, amikor felülírja a társadalmi érdek a
lakók véleményét, máskor meg miért nem volt közvélemény-kutatás. Ő is csak azt kérdezte,
amit tőlük anno a másik oldal, hogy megszondázták-e a lakosságot. A Zöld Város Programon
nagyon sokat dolgoztak a Hivatal dolgozói, nem ötlet bedobások voltak. Amikor látszódott
már, hogy milyen költségek várhatók, akkor döntöttek a parkolóház elvetéséről. Nekik is az a
céluk, hogy minél zöldebb legyen a város, sért az, ha azt mondják, hogy nem foglalkoztak
vele kellő mélységben.
Zaják Rita képviselő: Több soron megköszönték a hivatal dolgozóinak a munkát, elismerve az
eddigi tevékenységet, vannak a teremben nagyon zöld aktivista egyetemisták, akiket ha
megkérdeznének, azt mondanák, hogy ne menjenek az autók a városközpontban. Ez nyilván
nem megoldható, de ki kell találni, ami a többségnek is jó. Összehasonlítani a
fürdőberuházással ezt nagyon hibás gondolkodás. Irigyli Kaposvárt, aki 22 milliárd forintot
fog ilyen célra költeni. Mostantól még több mindent szeretnének a projekttel megvalósítani.
Faragó Zsolt képviselő: Visszakérdez képviselő asszonyra, hogy anno végeztek a Kölcsey
lakótelepen szondázást a lakók körében? A fészbuk nézettségből pedig látszik, hogy ott
jobban mozognak az emberek. A zöld programba részéről az férne bele, hogy csökkentsék a
károsanyag-kibocsátást. A Mikes utcában lévő nyugdíjas házban például fűtik az utcát,
annyira rosszul szigetel az épület.
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Ács Rezső polgármester: Több fórumot is tartottak az ügyben, a legutóbbin Zaják Rita és
Gulyás Róbert is ott voltak. Kíváncsi rá, hogy az új koncepciónál melyik ujjukat fogják
megharapni. Az építőipari árakat látva álmok, amiket megfogalmaznak, úgy látja.
Dr. Haag Éva képviselő: Voltak fórumaik, de ő a hagyományosabb módszerekben hisz.
Abban hisz, hogy ha megszólít valakit, lehetőséget ad arra is, hogy válaszoljon. Egy fórum
erről szól. A fészbuk erre nem jó fórum, de alkalmazkodni kell a huszonegyedik századhoz.
Gulyás Róbert képviselő: A lakosság részéről nagyon kevesen voltak azon a fórumon, amin
ők is részt vettek. Polgármester úr bemutatott egy prezentációt a fórumon, véleménye
szerint olyan, mintha a Széll Kálmán tér átdolgozása lenne. Erre hatmillió forintot ki is
fizettek. A múlt héten a hivatal dolgozói azt mondták, hogy ez nem végleges terv, lehet még
rajta változtatni. Akik látták a százhatvan lakásos épület előtti tér tervét, nem voltak
megelégedve vele. Jó lenne a tervezővel közösen megnézni a koncepciót.
Ács Rezső polgármester: A többségi frakcióé a döntés felelőssége.
Máté Péter frakcióvezető: Véleménye szerint az autós nem közellenség. A Garay térről
sikerült az autókat kitiltani, az üzletek sokára népesültek be, vagy talán most sem az igazi. Ha
parkolóházról beszélnek, véleménye szerint a Bezerédj tömbbelsőben kellene megépíteni. A
terepadottságok miatt egyszerű lenne a dolog. Csak egymás fölé rakott panelekkel meg
lehetne oldani. Ez a javaslata, de ők döntik el.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: A módosító határozati javaslatban nem szerepel határidő, azt
javasolja megnevezni.
Rácz Zoltán képviselő: Egy konzultációtól függ a határidő. 2020. február 29-et mondják
határidőnek.
dr. Haag Éva képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
23/2020. (I.30.) határozata
a TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Zöld város
kialakítása” c. pályázat megvalósításának folytatásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.)
megtárgyalta
a
Szociális,
Egészségügyi,
Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Bizottság javaslatát a
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Szekszárd Mikes utca 1. sz. idősek garzonháza épület
karbonsemlegessé alakítása elnevezésű projektnek a Zöld Város
Program keretében történő megvalósítására;
2.)
kinyilvánítja, hogy annak céljával egyetért, egyúttal
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy az
1.pont
szerinti
cél
a
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú „Zöld város kialakítása” című projekt céljainak
megfelel-e, vizsgálja meg továbbá, hogy a teljes karbon
semlegesség kialakítása kizárólag ennek a projektnek a
keretében elszámolható-e, a karbonkibocsátást csökkentő zöld
energia hasznosítási és energia hatékonysági megoldások a
projekt keretében megvalósíthatók-e;
3.) felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak
lehetőségét, hogy a Zöld Város program keretében a
kialakítandó és a meglévő parkolóhelyek kiválthatóak-e egy
újonnan épülő parkolóházzal, annak érdekében, hogy további
zöldterületeket lehessen kialakítani és a meglevő területek
nagysága ne csökkenjen. Helyszínként kéri megvizsgálni a volt
fűtőmű helyén kialakított parkoló illetve a régi uszoda melletti
területet;
4.)
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2.)-3.) pont
szerinti kérdések tisztázása érdekében a pályázat kiírójával
kezdeményezzen egyeztetést, melyen a Gazdasági és
Városfejlesztési
Bizottság,
valamint
a
Szociális,
Egészségügyi, Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Bizottság
által delegált szakértők is részt vesznek.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
Határidő: 2020. február 29.

22. Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. megszüntetésére
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kerekes László ügyvezető, dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Javaslata szerint a végelszámolással való megszüntetés lenne a
legjobb megoldás. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nem tudta
tárgyalni az előterjesztést, mert a Kft. vezetője lemondott a bizottsági ülés napján és nem
jött el az ülésre. Nem tudták így meg, hogy melyik pénzügyi megoldás a legjobb, kérték, hogy
kérje ki a könyvvizsgáló véleményét konszolidáció illetve megszüntetés esetén. Ha nincs
ügyvezető, akkor ki fogja a megszüntetést végezni?
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Ács Rezső polgármester: Az A-javaslat szerint a végelszámolást az ügyvezető végezné.
dr. Molnár Kata jegyző: A GVB javaslatot tett a konszolidációra, csak a közgyűlési
előterjesztést nem véleményezte.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: Így van, a GVB kérte az ügyvezetőt, hogy mutassa be,
a konszolidáció illetve a megszüntetés milyen költségekkel járna, de erre nem került sor. A
megszüntetést javasolja, de azt nem tudja, technikailag ez hogy zajlik.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Illés Tamás képviselő: Nagy dilemmát jelentett számukra a cég sorsa az ügyvezető
felmondása miatt is. A határozati javaslatban szereplő február 29-es megszüntetési dátum
korainak tűnik, a március 27-ig szóló határidő talán teljesíthetőbb.
Ács Rezső polgármester: A határozati javaslatok közül először az A-javaslatot teszi fel
szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
24/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. végelszámolásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. (székhely: 7100
Szekszárd, Bezerédj utca 2., cégjegyzékszám: Cg.17-09-010939)
végelszámolás útján történő jogutód nélküli megszüntetéséről
határoz;
2.
a végelszámolás kezdő napjaként 2020. február 01.
napját állapítja meg;
3.
Kerekes László (sz.: 1967.10.13., an.: Mókos Éva) 7100
Szekszárd, Berzsenyi u. 23. szám alatti lakost, a társaság
jelenlegi ügyvezetőjét jelöli ki végelszámolónak, aki díjazás
nélkül látja el a végelszámolói feladatot;
4.
megállapítja, hogy Kerekes László ügyvezetői tisztsége a
törvény erejénél fogva a végelszámolás kezdő napján
megszűnik;
5.
felkéri az ügyvezetőt,
lebonyolítása iránt intézkedjék.

hogy

a

végelszámolás
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Határidő:
Felelős:

2020. január 31.
Ács Rezső polgármester
Kerekes László ügyvezető

23. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok alapító
okiratainak módosítására
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a GVB
véleményének ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 9 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
25/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. alapító okiratának
módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.), mint alapító úgy dönt, hogy
2020. január hó 30. napjától kezdődően a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.,
cégjegyzékszám: Cg. 17-09-007078)
alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1.1. Az alapító okirat Döntés a társaság ügyeiben című fejezete
az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:
döntés a nettó 3.000.000,-Ft és nettó 10.000.000,-Ft
közötti összegre lefolytatásra kerülő beszerzések esetében az
ajánlattételi felhívásról, az ajánlattevői körről, a beszerzési
eljárás eredményéről,
döntés a nettó 10.000.000,-Ft összeget meghaladó, de a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásaiban a
beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó szervezetről
szükség szerint, az ajánlatételi felhívásról, az ajánlattevői körről,
a beszerzési eljárás eredményéről,
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döntés a társaság, mint ajánlatkérő közbeszerzési
eljárásaiban az eljárások
megindításáról a felhívás vagy a dokumentáció
módosításáról, az eljárás, hirdetmény visszavonásáról, a
részvételi jelentkezési, illetve az ajánlattételi határidő
meghosszabbításáról,
a beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó
szervezetről,
az eljárások előkészítéséhez, lebonyolításához, illetve az
ajánlatok értékeléséhez szükséges eseti megbízás vagy tartós
megbízási jogviszony személy vagy szervezet közreműködő
kiválasztásáról,
a bíráló bizottság tagjainak kijelöléséről,
az ajánlattevői körről,
az ajánlattevői alkalmassági feltételekről,
az eljárást megindító dokumentumok elfogadásáról,
a
részvételre
jelentkezők
alkalmasságának
megítéléséről,
a Bíráló Bizottság véleménye alapján az eljárás
lezárásáról eredményéről,
az eljárás eredményeként megkötött szerződés
módosításról,
tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás megszervezéséről,
a tárgyaláson az ajánlatkérő részéről megjelenő tárgyaló
bizottság összeállításáról.
1.2. Az alapító okirat A társaság felügyelő bizottsága című
fejezetének A társaság felügyelő bizottságának tagjai alcímű
része hatályát veszti, annak helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A társaság felügyelő bizottságának tagjai:
név: Zaják Rita Andrea
anyja neve: Péterfi Jolán
lakcím: 7100 Szekszárd, Napfény u. 48.
név: Dr. Mezei László
anyja neve: Kovács Rózsa
lakcím: 7100 Szekszárd, Illyés Gy.u.2.
név: Gyurkovics János
anyja neve: Szeder Mária
lakcím: 7100 Szekszárd, Présház u. 21.
A felügyelő bizottság megbízatása 2019. december hó 24.
napjától 2024. december hó 23. napjáig szól.
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2. A közgyűlés felhívja és felhatalmazza a polgármestert az
alapító okirat módosításának és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Kerekes László ügyvezető

A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
26/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosításáról
1.Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.), mint alapító úgy dönt, hogy
2020. január hó 30. napjától kezdődően a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10.,
cégjegyzékszám: Cg. 17-09-011352) alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1.1. Időközben bekövetkezett változásokra tekintettel az alapító
okirat 6.2. Egyéb tevékenységi körök pontját az alábbi
tevékenységi körökkel egészíti ki:
47.78 ’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.89 ’08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
47.99 ’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
1.2. Az alapító okirat 11.1. pontja (az alapító kizárólagos
hatáskörébe tartozik) az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:
döntés a nettó 3.000.000,-Ft és nettó 10.000.000,-Ft
közötti összegre lefolytatásra kerülő beszerzések esetében az
ajánlattételi felhívásról, az ajánlattevői körről, a beszerzési
eljárás eredményéről,
döntés a nettó 10.000.000,-Ft összeget meghaladó, de a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásaiban a
beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó szervezetről
szükség szerint, az ajánlatételi felhívásról, az ajánlattevői körről,
a beszerzési eljárás eredményéről,
döntés a társaság, mint ajánlatkérő közbeszerzési
eljárásaiban az eljárások
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megindításáról a felhívás vagy a dokumentáció
módosításáról, az eljárás, hirdetmény visszavonásáról, a
részvételi jelentkezési, illetve az ajánlattételi határidő
meghosszabbításáról,
a beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó
szervezetről,
az eljárások előkészítéséhez, lebonyolításához, illetve az
ajánlatok értékeléséhez szükséges eseti megbízás vagy tartós
megbízási jogviszony személy vagy szervezet közreműködő
kiválasztásáról,
a bíráló bizottság tagjainak kijelöléséről,
az ajánlattevői körről,
az ajánlattevői alkalmassági feltételekről,
az eljárást megindító dokumentumok elfogadásáról,
a
részvételre
jelentkezők
alkalmasságának
megítéléséről,
a Bíráló Bizottság véleménye alapján az eljárás
lezárásáról eredményéről,
az eljárás eredményeként megkötött szerződés
módosításról,
tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás megszervezéséről,
a tárgyaláson az ajánlatkérő részéről megjelenő tárgyaló
bizottság összeállításáról.

1.3.
Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15. A társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik. A
felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2019. december 24.
napjától 2024. december 23. napjáig szól.
A felügyelő bizottság tagjai:
név: Csötönyi László
anyja neve: Horváth Olga
lakcím: Wosinsky M. ltp. 37. 4/9.
név: Nyerges Tibor
anyja neve: Kovács Edit
lakcím: 7100 Szekszárd, Esze Tamás u. 32.
név: Illés Tamás Imre
anyja neve: Kosztolányi Irén
lakcím: 7100 Szekszárd, Mérey u. 19.
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2. A közgyűlés felhívja és felhatalmazza a polgármestert az
alapító okirat módosításának és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató

A polgármester szavazásra teszi fel a III. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
27/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosításáról
1.Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.), mint alapító úgy dönt, hogy
2020. január hó 30. napjától kezdődően a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.,
cégjegyzékszám: Cg. 17-09-008858)
alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1.1. Az alapító okirat 7. pontjának az alapító hatásköreit
tartalmazó felsorolása az alábbi q, r, s, pontokkal egészül ki:
q,
Döntés a nettó 3.000.000,-Ft és nettó 10.000.000,-Ft
közötti összegre lefolytatásra kerülő beszerzések esetében az
ajánlattételi felhívásról, az ajánlattevői körről, a beszerzési
eljárás eredményéről.
r,
Döntés a nettó 10.000.000,-Ft összeget meghaladó, de a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásaiban a
beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó szervezetről
szükség szerint, az ajánlatételi felhívásról, az ajánlattevői körről,
a beszerzési eljárás eredményéről.
s,
Döntés a társaság, mint ajánlatkérő közbeszerzési
eljárásaiban az eljárások
megindításáról a felhívás vagy a dokumentáció
módosításáról, az eljárás, hirdetmény visszavonásáról, a
részvételi jelentkezési, illetve az ajánlattételi határidő
meghosszabbításáról,
a beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó
szervezetről,
az eljárások előkészítéséhez, lebonyolításához, illetve az
ajánlatok értékeléséhez szükséges eseti megbízás vagy tartós
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megbízási jogviszony személy vagy szervezet közreműködő
kiválasztásáról,
a bíráló bizottság tagjainak kijelöléséről,
az ajánlattevői körről,
az ajánlattevői alkalmassági feltételekről,
az eljárást megindító dokumentumok elfogadásáról,
a
részvételre
jelentkezők
alkalmasságának
megítéléséről,
a Bíráló Bizottság véleménye alapján az eljárás
lezárásáról eredményéről,
az eljárás eredményeként megkötött szerződés
módosításról,
tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás megszervezéséről,
a tárgyaláson az ajánlatkérő részéről megjelenő tárgyaló
bizottság összeállításáról.

1.2. Az alapító okiratnak az ügyvezető jogait és kötelezettségeit
tartalmazó 8.3. pontjának a, pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére
mindazon ügyekben, melyeket jelen alapító okirat 7. pontja
nem utal az alapító hatáskörébe.
1.3. Az alapító okirat 9. pontjának második mondata („A
felügyelő bizottság tagjait az alapító 2014. november hó 25.
napjától határozott öt év időtartamra választotta.”) hatályát
veszti.
Az alapító okirat 9.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9.3. A felügyelő bizottság tagjai
2019. december hó 24. napjától 2024. december hó 23. napjáig
terjedő határozott időtartamra
név: Faragó Zsolt
anyja neve: Fischer Rózsa
lakcím: 7100 Szekszárd, Vasvári P. u. 1.
név: Murvai Árpád
anyja neve: Heim Anna
lakcím: 7100 Szekszárd, Bajcsy-Zs. u. 1. II/2.
név: Horváth Rita Mariann
anyja neve: Jaszlics Judit Matild
lakcím: 7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 38.
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2.A közgyűlés felhívja és felhatalmazza a polgármestert az
alapító okirat módosításának és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Csillag Balázs ügyvezető igazgató

A polgármester szavazásra teszi fel a IV. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
28/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.), mint alapító úgy dönt, hogy
2020. január hó 30. napjától kezdődően a Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4., cégjegyzékszám: Cg. 1709-010782) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.1. Az alapító okirat 9.1. pontja (az alapító kizárólagos
hatáskörébe tartozik) az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:
döntés a nettó 3.000.000,-Ft és nettó 10.000.000,-Ft
közötti összegre lefolytatásra kerülő beszerzések esetében az
ajánlattételi felhívásról, az ajánlattevői körről, a beszerzési
eljárás eredményéről,
döntés a nettó 10.000.000,-Ft összeget meghaladó, de a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásaiban a
beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó szervezetről
szükség szerint, az ajánlatételi felhívásról, az ajánlattevői körről,
a beszerzési eljárás eredményéről,
döntés a társaság, mint ajánlatkérő közbeszerzési
eljárásaiban az eljárások
megindításáról a felhívás vagy a dokumentáció
módosításáról, az eljárás, hirdetmény visszavonásáról, a
részvételi jelentkezési, illetve az ajánlattételi határidő
meghosszabbításáról,
a beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó
szervezetről,
az eljárások előkészítéséhez, lebonyolításához, illetve az
ajánlatok értékeléséhez szükséges eseti megbízás vagy tartós
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megbízási jogviszony személy vagy szervezet közreműködő
kiválasztásáról,
a bíráló bizottság tagjainak kijelöléséről,
az ajánlattevői körről,
az ajánlattevői alkalmassági feltételekről,
az eljárást megindító dokumentumok elfogadásáról,
a
részvételre
jelentkezők
alkalmasságának
megítéléséről,
a Bíráló Bizottság véleménye alapján az eljárás
lezárásáról eredményéről,
az eljárás eredményeként megkötött szerződés
módosításról,
tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás megszervezéséről,
a tárgyaláson az ajánlatkérő részéről megjelenő tárgyaló
bizottság összeállításáról.
1.2.
Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. A társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik. A
felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2019. december 24.
napjától 2024. december 23. napjáig szól.
A felügyelő bizottság tagjai:
név: Bomba Gábor László
anyja neve: Nagy Mária Valéria
lakcím: 7100 Szekszárd, Bródy S. u. 53.
név: Csötönyi László
anyja neve: Horváth Olga
lakcím: 7100 Szekszárd, Wosinsky ltp. 37. 4/9.
név: Kamarás Miklós
anyja neve: Sorok Sarolta
lakcím: Szekszárd, Arany J. u. 6.
2. A közgyűlés felhívja és felhatalmazza a polgármestert az
alapító okirat módosításának és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Csukle Tibor ügyvezető igazgató

Ács Rezső polgármester: Az V. számú határozati javaslat esetében könyvvizsgálót kell a
közgyűlésnek választani. Erre volt a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak javaslata.
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Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a
KONTROLL-ALFA Kft-t javasolja, Lovász Istvánné könyvvizsgálót. A könyvvizsgáló díjszabására
a könyvvizsgálói kamara által javasolt legalacsonyabb bérezést, kettőszázezer forintot
javasolnak.
Ács Rezső polgármester: Milyen időtartamra bízzák meg?
Bomba Gábor László bizottsági elnök: Egy év időtartamra javasolják.
A polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott kiegészítésekkel a V. számú határozati
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 6 nem
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
29/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. alapító okiratának
módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.), mint alapító a Szekszárdi
Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2., cégjegyzékszám: Cg. 17-09-006121)
könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2020. január 30.
napjától 2021. január 29-ig terjedő határozott időtartamra
megbízza
a

KONTROLL-ALFA Számviteli és Könyvvizsgáló Korlátolt
Felelősségű Társaságot (székhely: Szekszárd, Széchenyi u. 54-58.
I/12., cégjegyzékszám: Cg. 17-09-012142) személyében eljáró
könyvvizsgáló: Lovász Istvánné (anyja neve: Markó Anna,
lakcíme: 7173 Zomba, Alkotmány u. 25., kamarai tagsági szám:
MKVK 006946), egyúttal a könyvvizsgáló díjazását havi 200.000,Ft-ban állapítja meg.

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.), mint alapító úgy dönt, hogy
2020. január hó 30. napjától kezdődően a Szekszárdi
Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2., cégjegyzékszám: Cg. 17-09-006121)
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
2.1. Az alapító okirat 11. pontja az alábbi IV.) alponttal egészül
ki:
IV.) Alapító dönt
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a,
a nettó 3.000.000,-Ft és nettó 10.000.000,-Ft közötti
összegre lefolytatásra kerülő beszerzések esetében az
ajánlattételi felhívásról, az ajánlattevői körről, a beszerzési
eljárás eredményéről.
b,
a nettó 10.000.000,-Ft összeget meghaladó, de a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásaiban a
beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó szervezetről
szükség szerint, az ajánlatételi felhívásról, az ajánlattevői
körről, a beszerzési eljárás eredményéről.
c,
a társaság, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban
az eljárások
- megindításáról a felhívás vagy a dokumentáció módosításáról,
az eljárás, hirdetmény visszavonásáról, a részvételi
jelentkezési,
illetve
az
ajánlattételi
határidő
meghosszabbításáról,
- a beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó szervezetről,
- az eljárások előkészítéséhez, lebonyolításához, illetve az
ajánlatok értékeléséhez szükséges eseti megbízás vagy tartós
megbízási jogviszony személy vagy szervezet közreműködő
kiválasztásáról,
- a bíráló bizottság tagjainak kijelöléséről,
- az ajánlattevői körről,
- az ajánlattevői alkalmassági feltételekről,
- az eljárást megindító dokumentumok elfogadásáról,
- a részvételre jelentkezők alkalmasságának megítéléséről,
- a Bíráló Bizottság véleménye alapján az eljárás lezárásáról
eredményéről,
- az eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításról,
- tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás megszervezéséről, a
tárgyaláson az ajánlatkérő részéről megjelenő tárgyaló
bizottság összeállításáról.
2.2. Az alapító okirat 14. pontja és 14. I. pontja az alábbira
módosul:
„14.) A társaság könyvvizsgálója
KONTROLL-ALFA Számviteli és Könyvvizsgáló Korlátolt
Felelősségű Társaság
székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 54-58. 1. em. 12.
cégjegyzékszám: Cg. 17-09-012142
személyében eljáró könyvvizsgáló:
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Név: Lovász Istvánné
Anyja neve: Markó Anna
Lakcíme: 7173 Zomba, Alkotmány u. 25.
Kamarai tagsági szám: 006946
I.) A könyvvizsgáló megbízatása 2020. január 30. naptól 2021.
január 29. napjáig szól.”
2.3. Az alapító okirat 15. pontjának a felügyelő bizottság
tagjainak személyére és megbízatásának időtartamára
vonatkozó rendelkezése az alábbira módosul:
- Jantner Lászlóné (sz.: Szekszárd, 1957.09.20., an.: Szalai
Margit) Szekszárd, Kossuth L. u. 38. szám alatti lakos
- Mácsik Henrietta Gabriella (sz.: Szekszárd, 1976.02.09., an.:
Sztanics Irén) 7100 Szekszárd, Alisca u. 40. 3/12. szám alatti
lakos
- Steinbach Ágnes (sz.: Szekszárd, 1968.12.01., an.: Fekete
Katalin) 7100 Szekszárd, Székely B. u. 20. szám alatti lakos
2019. december
időtartamra.

24-től

2024.

december23-ig

terjedő

A közgyűlés felhívja és felhatalmazza a polgármestert az alapító
okirat módosításának és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Berlinger Attila ügyvezető igazgató

A polgármester szavazásra teszi fel a VI. számú 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
30/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. alapító okiratának
módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.), mint alapító úgy dönt, hogy
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2020. január hó 30. napjától kezdődően a Szekszárdi
Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100
Szekszárd, Mátyás király u. 8. fszt. 7., cégjegyzékszám: Cg. 1709-006033) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I.
Az alapító okirat VI. 4.) pontjába az alábbi módosítások
kerülnek:
g) a nettó 3.000.000,-Ft és nettó 10.000.000,-Ft közötti
összegre lefolytatásra kerülő beszerzések esetében az
ajánlattételi felhívásról, az ajánlattevői körről, a beszerzési
eljárás eredményéről,h) a nettó 10.000.000,-Ft összeget meghaladó, de a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásokban a
beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó szervezetekről
szükség szerint, az ajánlattételi felhívásról, az ajánlattevői
körről, a beszerződés eljárás eredményéről,mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásaiban az
eljárások megindításáról a felhívás vagy a dokumentáció
módosításáról, az eljárás, a hirdetmény visszavonásáról, a
részvételi jelentkezési, illetve az ajánlattételi határidő
meghosszabbításáról,a beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó
szervezetről,az eljárások előkészítéséhez, lebonyolításához, illetve az
ajánlatok értékeléséhez szükséges eseti megbízás vagy tartós
megbízási jogviszony személy vagy szervezet közreműködő
kiválasztásáról,a bíráló bizottság tagjainak kijelöléséről,az ajánlattevői körről,az ajánlattevői alkalmassági feltételekről,az eljárást megindító dokumentumok elfogadásáról,a
részvételre
jelentkezők
alkalmasságának
megítéléséről,a bíráló bizottság véleménye alapján az eljárás
lezárásról, eredményéről,az eljárás eredményeként megkötött szerződés
módosításáról,tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás megszervezéséről,
a tárgyaláson az ajánlatkérő részéről megjelenő tárgyaló
bizottság összeállításáról.
II.
Az alapító okirat X. 2.) pontjába az alábbi módosítások
kerülnek:
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2.) A Társaság 3 tagból álló felügyelő bizottságának tagjai 2019.
december 24. napjától 2024. december 23. napjáig a következő
személyek:
Név:

Zaják Rita Andrea

Anyja neve:

Péterfi Jolán

Lakcím:

7100 Szekszárd, Napfény u. 48.

Név:

Jantner Lászlóné

Anyja neve:

Szalai Margit

Lakcím:

7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 38.

Név:

Erdélyi Gyöngyi

Anyja neve:

Wimmer Erzsébet

Lakcím:

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 80.

2. A közgyűlés felhívja és felhatalmazza a polgármestert az
alapító okirat módosításának és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Bay Attila ügyvezető igazgató

A polgármester szavazásra teszi fel a VII. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
31/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának
módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.), mint alapító úgy dönt, hogy
2020. január hó 30. napjától kezdődően a Szekszárdi
Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2., cégjegyzékszám: Cg. 17-09-001815)
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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I. Az Alapító Okirat 13.2. i./ pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
i./ a nettó 3.000.000.- Ft feletti összegű egyedi beruházásnak,
hitelfelvételnek vagy szerződés megkötésének jóváhagyása, döntés

a nettó 3.000.000 Ft és nettó 10.000.000,- Ft közötti
összegre lefolytatásra kerülő beszerzések esetében az
ajánlattételi felhívásról, az ajánlattevői körről, a beszerzési
eljárás eredményéről;
a nettó 10.000.000,- Ft összeget meghaladó, de a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásaiban a
beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó szervezetről
szükség szerint, az ajánlatételi felhívásról, az ajánlattevői
körről, a beszerzési eljárás eredményéről;
társaság, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban az
eljárások
a) megindításáról a felhívás vagy a dokumentáció
módosításáról, az eljárás, hirdetmény visszavonásáról, a
részvételi jelentkezési, illetve az ajánlattételi határidő
meghosszabbításáról
-

b) a beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó szervezetről
c) az eljárások előkészítéséhez, lebonyolításához, illetve az
ajánlatok értékeléséhez szükséges eseti megbízás vagy tartós
megbízási jogviszony személy vagy szervezet közreműködő
kiválasztásáról.
d) a bíráló bizottság tagjainak kijelöléséről
e) az ajánlattevői körről
f) az ajánlattevői alkalmassági feltételekről
g) az eljárást megindító dokumentumok elfogadásáról
h) a részvételre jelentkezők alkalmasságának megítéléséről
i) A Bíráló Bizottság véleménye alapján az eljárás lezárásáról
eredményéről.
j) Az eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításról
k) tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás megszervezéséről, a
tárgyaláson az ajánlatkérő részéről megjelenő tárgyaló
bizottság összeállításáról;
- a társaság jogi képviselőjének személyéről.
II. Az Alapító okirat 14.1. pontjába az alábbi szövegrész lép:
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14.1.A társaság felügyelő bizottságának tagjai 2019. december 24.
napjától 2024. december 23. napjáig terjedő időtartamra:
Illés Tamás Imre /anyja neve: Kosztolányi Irén, lakóhelye:
7100 Szekszárd, Mérey u. 19. II/4. /
Gulyás Róbert /anyja neve: Balog Erzsébet, lakóhelye: 7100
Szekszárd, Május 1. u. 2. IV/25./
Horváth Rita Mariann /anyja neve: Jászlics Judit Matild,
lakóhelye: 6500 Baja, Család u. 13./
Farkas László József /anyja neve: Gulyás Márta, lakóhelye:
7100 Szekszárd, Esze T. u. 18./
dr. Mezei László Mihály /anyja neve: Kovács Rozália,
lakóhelye: 7100 Szekszárd, Illyés Gy. u.2./
- Kolontár Zoltán /anyja neve: Ament Irén, lakóhelye: 7100
Szekszárd, Csokonai u. 11. III/10./
2. A közgyűlés felhívja és felhatalmazza a polgármestert az
alapító okirat módosításának és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

A polgármester szavazásra teszi fel a VIII. számú 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
32/2020. (I.30.) határozata
az Alisca Terra Nonprofit Kft. társasági szerződés
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.)
javasolja az Alisca Terra Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd,
Epreskert u. 9.) Taggyűlésének, hogy módosítsa társasági
szerződését a többségi tulajdonban lévő Szekszárd Megyei Jogú
Város
Önkormányzatának
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet
1. mellékletében foglaltak szerint;
2.)
felkéri a polgármestert az alapító okirat 1.) pont szerinti
módosítására vonatkozó javaslatot az Alisca Terra Nonprofit
Kft. taggyűlésen támogatni szíveskedjék.
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Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Ács Rezső polgármester
Szabó Antal Mihály ügyvezető

A polgármester szavazásra teszi fel a IX. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
33/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Ipari Park Kft. társasági szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
javasolja az Szekszárdi Ipari Park Kft. (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8.) Taggyűlésének, hogy módosítsa társasági
szerződését a többségi tulajdonban lévő Szekszárd Megyei Jogú
Város
Önkormányzatának
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet
1. mellékletében foglaltak szerint;
2.
felkéri a polgármestert az alapító okirat 1.) pont szerinti
módosítására vonatkozó javaslatot a Szekszárdi Ipari Park Kft.
taggyűlésen támogatni szíveskedjék.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető

A polgármester szavazásra teszi fel a X. számú 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
34/2020. (I.30.) határozata
a KT-Dinamic Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.
társasági szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
javasolja a KT-Dinamic Szolgáltató és Kereskedelmi
Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 19.) Taggyűlésének,
hogy módosítsa társasági szerződését a többségi tulajdonban
lévő Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
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Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2019. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint;
2.
felkéri a polgármestert az alapító okirat 1.) pont szerinti
módosítására vonatkozó javaslatot a KT-Dinamic Szolgáltató és
Kereskedelmi
Nonprofit
Kft.
taggyűlésen
támogatni
szíveskedjék.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Ács Rezső polgármester
Tóth Ferenc ügyvezető
Kurucz Zoltán ügyvezető

24. Javaslat az önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az önkormányzat
gazdálkodásának és szervezeti működési folyamatainak külső szakértővel
történő átvilágítására
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozati
javaslata kiosztásra került az ülésen, az eredeti határozati javaslatot ütemezéssel látták el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító 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
35/2020. (I.30.) határozata
az önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az
önkormányzat gazdálkodásának és szervezeti működési
folyamatainak külső szakértővel történő átvilágításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata
alapján elrendeli az önkormányzati többségi tulajdonú cégek és
az önkormányzat gazdálkodásának és szervezeti működési
folyamatainak külső szakértővel történő átvilágítását a 20142019 időszakra vonatkozóan;
Határidő:
Felelős:

2020. június 30.
Ács Rezső polgármester
Bomba
Gábor
elnökVárosfejlesztési Bizottság

Gazdasági

és
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2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése felhívja a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot,
hogy becsülje meg az eljárás költségét;
Határidő:
Felelős:

2020. február 10.
Bomba Gábor elnök
Városfejlesztési Bizottság

–

Gazdasági

és

3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése felhívja a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a
külső szakértő kiválasztási eljárás lebonyolítása iránti
intézkedések, döntések meghozatalára;
Határidő:
Felelős:

2020. március 15.
Bomba Gábor elnök
Városfejlesztési Bizottság

–

Gazdasági

és

4.
felhívja a polgármestert az 1.)-2.) pont végrehajtása
során a hatáskörébe tartozó feladatok ellátására, a külső
szakértő kiválasztását követően a szerződés aláírására;
Határidő:
Felelős:

2020. március 10.
Ács Rezső polgármester

5.
felhívja a polgármestert, hogy a GVB becslés alapján a
külső szakértő költségét tervezze a 2020. évi költségvetési
rendelettervezetben.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Ács Rezső polgármester

25. Javaslat az 1. számú felnőtt fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének
aktualizálására
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági
Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel 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
36/2020. (I.30.) határozata
az 1. számú felnőtt fogászati körzet feladat-ellátási
szerződésének aktualizálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja Nyergesné Dr. Péchy Júliával (a Dr. Péchy
Fogorvosi Betéti Társaság képviseletében), az 1. számú felnőtt
fogászati körzet orvosával kötendő fogászati szolgálat ellátására
vonatkozó feladat-ellátási szerződést az előterjesztés szerinti
tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármester a feladat-ellátási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 7.
Ács Rezső polgármester

26. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde vezetői megbízására vonatkozó pályázati
felhívás közzététele
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági
Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Murvai Árpád bizottsági elnök: Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
37/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde vezetői megbízására
vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
(a
továbbiakba: Társulás) létrehozásáról szóló társulási
megállapodás II. cím 4.4. és 4.5. pontjában foglalt
véleményezési jogával élve javasolja Társulás társulási
tanácsának, hogy a határozat mellékletét képező felhívás
szerinti tartalommal hirdesse meg a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda-Bölcsőde (7100 Szekszárd, Mérey utca 37-39.) magasabb
vezetői (intézményvezető) beosztására vonatkozó pályázatot.
Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

27. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje szünidei
zárva tartási időpontjainak jóváhagyása
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági
Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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
38/2020. (I.30.) határozata
a Városi Bölcsőde szünidei zárva tartási időpontjainak
meghatározásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi
Bölcsődéje zárva tartását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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2020. április 21. (Bölcsődék Napja alkalmából),
nyári karbantartási szünetben 2020. július 20. - 2020.
július 31. és 2020. augusztus 17. - 2020. augusztus 31. között
részleges zárva tartás,
2020. augusztus 3. – 2020. augusztus 14. között teljes
zárva tartás,
2020. december 28. – 2020. december 31. között zárva
tartás;
Határidő:
Felelős:

2020. február 3.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Városi Bölcsőde vezetőjét, hogy a szülőket a
bölcsőde zárva tartásáról megfelelő módon tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Mészárosné Wittmer Boglárka intézményvezető

3.
felhívja a jegyzőt, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
következő módosításánál a Városi Bölcsőde zárva tartásának
jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalát építse be a Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
hatáskörei közé.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
dr. Molnár Kata jegyző

28. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
(31. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, dr. Szily Máté 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 – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
39/2020. (I.30.) 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, 2019. december 23. napjától
hatályos együttműködési megállapodást felülvizsgálta és úgy
határoz, hogy az előterjesztés mellékletét képező közigazgatási
szerződést jóváhagyja;
2.
felhívja az polgármestert a közigazgatási szerződés
aláírására.
Határidő: 2020. február 5.
Felelős: Ács Rezső polgármester
29. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(35. 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 – 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
40/2020. (I.30.) 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
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megállapodást felülvizsgálta és úgy határoz, hogy az
előterjesztés mellékletét képező közigazgatási szerződést
jóváhagyja;
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja az polgármestert a közigazgatási szerződés
aláírására;
Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
280/2019. (XII.23.) határozat 2. pontjának határidejét
2020. április 30-ig meghosszabbítja.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
30. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
(36. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a bizottsági
vélemény ismertetését.
Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági
Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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
41/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1. a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás társulási megállapodás-módosítását az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja;
2. felhívja a polgármestert a megállapodás aláírására;
Határidő: 2020. március 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3. felhívja Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjét a társult
önkormányzatok képviselőinek aláírásával ellátott, a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak
a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
31. Beszámoló a Garay Élménypince üzemeltetésének költségeiről és bevételeiről
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató, Varga András mb.
igazgatóságvezető
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megvizsgálta
a beküldött anyagot, mely nem volt részletezve. A bizottsági határozatot ismerteti.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
42/2020. (I.30.) határozata
a Garay Élménypince üzemeltetésének költségeiről és
bevételeiről szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Garay Élménypince üzemeltetésének költségeiről és
bevételeiről szóló beszámolót jelen formájában nem fogadja el;
2.
felkéri a Garay Élménypincét működtető Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft-t a költség-bevétel struktúra részletezésére,
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és az üzemeltetés
kidolgozására.
Felelős:
Határidő:

nyereségére

vonatkozó

koncepció

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató – Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft.
2020. február 29.

32. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának
megszüntetésére
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző, dr. Holczer Mónika jogi és
bizottsági referens
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyeztetett
az ügyvezetővel és hasonló, közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetéséről
állapodtak meg. A módosító határozati javaslat kiosztásra került.
Ács Rezső polgármester: A módosító határozati javaslatra szavaztat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának megszüntetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. úgy határoz, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a
Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (7100 Szekszárd, Bezerédj
u. 2., Cg.17-09-001815) egyszemélyi tulajdonosa
Bálint Zoltánt az ügyvezetői tisztségből 2020. 02. 29. napjával visszahívja;
2. Bálint Zoltán munkaviszonyának közös megegyezéssel, 2020. február 29. napjával
történő megszüntetéséről határoz az alábbi feltételekkel:
MEGÁLLAPODÁS
munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
amely létrejött egyrészről Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2, Cg.17-09-001815) munkáltató, a munkáltatói jogkört gyakorló
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése képviseletében Ács Rezső
polgármester (továbbiakban: munkáltató) másrészről Bálint Zoltán (szül. hely, idő: Budapest, 1957.12.26., anyja neve: Kovács Ilona
Julianna, lakóhelye: 7100 Szekszárd, Kálvária u. 8/c., munkaköre: a munkáltató társaság
ügyvezetője), mint munkavállaló (továbbiakban: munkavállaló) között az alulírott helyen és
napon a következő feltételek szerint:
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a munkavállaló 2011. 07. 11. óta fennálló
munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntetik (Mt. 64.§ (1) bek. a, pont).
A munkaviszony megszűnésének napja 2020. február 29.
2. A munkavállaló az utolsó munkában töltött napon, azaz 2020. év február hó 28. napján
köteles a munkakörét átadás-átvételi jegyzőkönyv ellenében átadni Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata, mint egyszemélyi tulajdonos által 2020. február 28-ig kinevezésre
kerülő új ügyvezetőnek, valamint a munkavégzése során birtokába került, a munkáltató
tulajdonát képező eszközöket az átadás-átvételre kijelölt munkavállalónak.
3. A munkáltató legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon
köteles a munkavállaló részére megfizetni a munkaviszony megszűnése napjáig járó
munkabérét, munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó járandóságait, a ki nem adott
időarányos szabadsága megváltása címén járó távolléti díjat, továbbá kiadni a
munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.
4. Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől
számított ötödik munkanapon megfizet a munkavállaló részére 6 (hat) havi távolléti díjának
megfelelő összegű bér jellegű juttatást.
5. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a 3-4. pontban rögzített járandóságok
megfizetésével egymással teljeskörűen elszámoltak. Munkavállaló, munkáltató és Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a munkáltató egyszemélyi tulajdonosa kijelentik,
hogy egymással szemben kártérítési, megtérítési igényük és bármely egyéb jogcímen
fennálló igényük, követelésük nincs és a jövőre nézve egymással szemben bármely jogcímen
fennálló igényről, követelésről a megállapodás aláírásával kifejezetten lemondanak.
6. Felek a munkavállaló munkaviszonyával, ügyvezetői tisztségével és ezek megszűnésével
összefüggésben tudomásukra jutott minden információt a munkaviszony megszűnését
követően is kötelesek üzleti titokként megtartani.
Mind munkavállaló, mind munkáltató és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
a munkáltató egyszemélyi tulajdonosa, a munkáltatói jogkört gyakorló közgyűlés és a
közgyűlés tagjai személy szerint is időbeli korlátozás nélkül kötelezettséget vállalnak az üzleti
titok megtartására, és arra, hogy sem a munkaviszonnyal, sem annak megszűnésével
kapcsolatos információkat – a jelen megállapodásban foglaltakon felül – harmadik
személlyel nem közölnek, nyilvánosságra nem hoznak. Kötelezettséget vállalnak továbbá
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arra, hogy a másik fél személyére, tevékenységére vonatkozó információt, tájékoztatást sem
közvetve, sem közvetlenül, sem sajtó útján, sem egyéb módon harmadik személlyel nem
közölnek, nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely a másik fél személyiségi jogait, hírnevét
sértheti. Kötelezettséget és felelősséget vállalnak arra, hogy ezen kötelezettségvállalást
munkavállalóikkal, tisztségviselőikkel, megbízottjaikkal stb. is megtartatják. Tudomásul
veszik, hogy fentiek megsértése esetén polgári jogi és büntető jogi felelősséggel tartoznak.
7. Felek kijelentik, hogy a megállapodás megkötésekor nem merült fel olyan tény,
körülmény, amely a megállapodás érvénytelenségét eredményezné.
Jelen megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 43/2020.
(I.30.) határozatával elfogadta, és felhatalmazta Ács Rezső polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felek a megállapodást, mint jogügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag
aláírták.
Szekszárd, 2020. január hó 30. napján

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
munkáltató
a munkáltatói jogokat gyakorló
Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyűlése
képviseletében Ács Rezső polgármester

Bálint Zoltán
munkavállaló

3. a határozat 2. pontjában rögzített tartalmú megállapodást elfogadja, és
felhatalmazza Ács Rezső polgármestert annak aláírására.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Határidő: 2020. február 5.

Csillagné Szánthó Polixéna képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
33. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
döntésekről
(2019. IV. negyedév)
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch
Miklós bizottsági referens
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Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
44/2020. (I.30.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2019. október 1. – 2019.
december 31. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági és
polgármesteri döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester

34. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint
a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(40. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Ács Rezső polgármester: Az előző hónapokban már találkoztak a képviselők a folyamatban
lévő fejlesztésekkel, kétszer szerette volna ezt tárgyalni a közgyűlés, mindkétszer levették
napirendről. Most szeretné megtartani a prezentációt a képviselőknek.
Zaják Rita, Csötönyi László képviselők elhagyják az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Murvai Árpád képviselő: Ha ez az a prezentáció, ami a város honlapján elérhető, akkor kéri,
hogy inkább ott nézzék meg a képviselők.
Ács Rezső polgármester: Szeretné, ha a képviselők megismernék a folyamatokat. Elmondja,
hogy a TOP-források kapcsán úgy döntöttek, hogy saját eszközöket is beszereznek, melyek a
városi nagyrendezvényeken használhatók. A Sió turisztikai fejlesztésének része Szekszárd,
mely kapcsán kerékpáros fejlesztések történnek meg. Körforgalom megépítéséről is
döntöttek, elkerülő úttal csökkentik a forgalom nagyságát. A szőlőhegyi óvoda fejlesztésével
adósak régóta, bölcsőde megépítését és óvoda felújítását tartalmazza a projekt, melyet Süli
János miniszter úr is támogat. Kerékpárosbartá Szekszárddal kapcsolatban korábban
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visszaléptek a kerékpárút megvalósításával kapcsolatban, ez más nyomvonalra helyeződik.
Két iskola vonatkozásában – a Baka és a Dienes iskoláknál- a tervezett fejlesztéseket be
tudják fejezni. Az új ügyeleti központ kialakítására lefolytatták az eljárást. Az épület
felújításra kerül, mellette parkolóhelyek kialakítására is sor kerül. A Szabó Dezső utcában
orvosi rendelőt építenek. A Patak utcában nyolc önkormányzati ingatlant érintően valósul
meg egy projekt, egy közösségi tér is kialakításra kerül, roma felzárkóztatási program
részeként. Szekszárd város és kistérsége munkaerőpiaci felzárkóztató programja zajlik, 392
főt vállaltak a munka világába visszahozni. A Generációk Parkját ismertették már a
lakossággal, ehhez 139 millió forintot nyert az önkormányzat. Az elmúlt években betonvápás
vízelvezetők, járdák kivitelezésében nagy beruházások voltak. Az új interaktív könyvtár,
levéltár kivitelezése nemsokára megkezdődik. A kiviteli tervek elkészültek. Egy száz hektáros
ipari park kialakítása is elkezdődött a Tolnatej területe mellett. Egyre több vállalkozás keres
területeket. A Sportközpont felújítása mellett fontos a Szakképzési Centrum kialakítása. A
Paks-Szekszárd távhővezeték kérdésében még egyeztetéseket folytatnak. A Gemenc
Ökocentrum tervei is elkészültek, a forrásokat reméli megkapják és elkezdődhet a beruházás.
Zaják Rita, Csötönyi László képviselők visszatérnek az ülésterembe, Illés tamás, Faragó Zsolt
képviselők elhagyják az üléstermet. Jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Murvai Árpád képviselő: A jövőidőt hallották, nem a lejárt határozatokat.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
45/2020. (I.30.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a 107-108/2019. (IV.25.); 231-232/2019. (XI.28.), a
236-240/2019. (XII.04.), 242-245/2019. (XII.04.), 247-251/2019.
(XII.04.), 252-262/2019. (XII.23.), 264-266/2019. (XII.23.), 268271/2019. (XII.23.), 273-280/2019. (XII.23.), 282-283/2019.
(XII.23.), 285-296/2019. (XII.23.), 299/2019. (XII.23.), 309310/2019. (XII.23.), 314-334/2019. (XII.23.), 336-340/2019.
(XII.23.) számú határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót.

35. A Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezetőjének lemondása az ügyvezetői
tisztségéről
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
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Ács Rezső polgármester: Az Ipari Park Kft. ügyvezetője benyújtotta lemondását, javasolja az
elfogadását. 2020. március 1. napjától. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nél ugyanaz az
ügyvezető volt, akkor megjelölnek-e itt is valakit vagy mi legyen?
Bomba Gábor László bizottsági elnök: Erről most nem tudnak dönteni, javasolja a
hosszabbítását a munkaviszonynak.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Illés tamás, Faragó Zsolt képviselők visszatérnek az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
dr. Haag Éva képviselő: A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője jogviszonyának
megszűnéséről 2020. február 29. hatállyal már döntöttek, akkor nem kellene ezt
összehangolni?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, ez volt a felmondásának indoka, hogy megszűnik a másik
cégnél is a munkaviszonya. Ezt a két időpontot össze kell nyilván hangolni. Az Ipari Park Kft.
vezetését megbízási jogviszonyban látta el, megbízási díj nélkül.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Bomba Gábor László frakcióvezető: Javasolja, hogy fogadják el a lemondását az
ügyvezetőnek, de most nem javasolnak senki a helyére.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: A határozati javaslatként felteszi, hogy elfogadják az ügyvezető
felmondását a másikkal azonos dátummal.
A polgármester szavazásra teszi fel a 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
46/2020. (I.30.) határozata
Szekszárdi Ipari Park ügyvezetőjének lemondásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése,
mint a Szekszárdi Ipari Park Kft. minősített többséget biztosító
befolyással rendelkező tagja
1.
javasolja a taggyűlésnek a Szekszárdi Ipari Park Kft.
ügyvezetőjének lemondásának az elfogadását 2020. február 29.
napjával; valamint hogy gondoskodjék az új ügyvezető
kiválasztásáról;
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2.
felhívja a polgármestert, hogy a taggyűlésen a jelen
határozatban foglaltakat képviselje.
Határidő:
Felelős:

2020. február 20.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezetőjét a
taggyűlés összehívására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 20.
Bálint Zoltán ügyvezető

36. A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének lemondása az ügyvezetői
tisztségéről
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
dr. Molnár Kata jegyző: A Mérnöki Szolgáltató Kft. megszűnésével kapcsolatos döntésben
szerepelt az ügyvezető státuszának megszűnése, tehát csak elfogadja a közgyűlés a
felmondást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
47/2020. (I.30.) határozata
Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének
lemondásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése mint a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. kizárólagos
tulajdonosa - elfogadja a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.
ügyvezetőjének 2020. február 29. napjával történő lemondását.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 20 óra 10 perckor
berekeszti.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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