Szám: I/F/45-9/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. november 28-án
(csütörtökön) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott alakuló üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, Bomba Gábor, Csillagné Szánthó Polixéna, Csötönyi László, dr. Haag
Éva, Faragó Zsolt, Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér, Gulyás Róbert, Gyurkovics János, Illés Tamás,
Kővári László, Máté Péter, Murvai Árpád, Rácz Zoltán Rókus, Zaják Rita képviselő.
Összesen: 15 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Märcz László igazgatóságvezető,
Herr Teréz főépítész,
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető,
Rieger Beáta osztályvezető,
Máté Péter tanácsos,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívott:

dr. Kulcsár Ágnes HVB elnök,
dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány,
dr. Balázs Gábor megyei kirendeltségvezető,
dr. Horváth Kálmán kormányhivatal vezető,
dr. Ugodi Andrea járási hivatal vezető,
dr. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő,
dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő,
Ferenc Vilmos civil kerekasztal vezetője,
Artim Andrásné ügyvezető.

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 15 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
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Kéri, hogy közösen énekeljék el a megjelentek a Himnuszt.
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy két frakcióalakítási bejelentés
érkezett hozzá, az egyik az Éljen Szekszárd Egyesület részéről, ÉSZ-frakció néven alakult Bomba
Gábor frakcióvezető és Rácz Zoltán Rókus frakcióvezető-helyettes megjelölésével, tagjai
továbbá: Csötönyi László, Faragó Zsolt, Gulyás Róbert, Illés Tamás, Murvai Árpád és Zaják Rita
képviselők. A FIDESZ-KDNP képviselőcsoportja részéről is érkezett bejelentés, a FIDESZ-KDNPfrakció vezetője Máté Péter, frakcióvezető-helyettese dr. Haag Éva, tagjai Csillagné Szánthó
Polixéna, Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér, Gyurkovics János és Kővári László képviselők.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy tegnapi napon az ÉSZ-frakció részéről jöttek előterjesztéstervezetek, illetve jelezte a frakció, hogy a meghívón szereplő 212. számú, „Javaslat a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet
módosítására, átfogó felülvizsgálatára, valamint az 1-2. és 5. sz. függelékeinek módosításáról”
című előterjesztéshez lesz egy több időt igénylő, átfogó módosítási javaslatuk, ezért
előterjesztőként az a javaslata, hogy magát a rendeletmódosítás javaslatot visszavonja, viszont
a függelékek módosításáról döntenie kell a közgyűlésnek.
A polgármester további bejelenti, hogy az alakuló ülés alábbi napirendi pontjaira vonatkozó
előterjesztéseket visszavonja:
 8. számú, „Javaslat alpolgármester választására” című,
 9. számú, „Alpolgármester eskütétele” című,
 10. számú, „Javaslat az alpolgármester illetményének, valamint költségtérítésének
megállapítására” című,
 11. számú, „Javaslat a Közgyűlés bizottsági tagjainak megválasztására” című,
 12. számú, „Külső bizottsági tagok eskütétele” című,
 14. számú, „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos, illetve
többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságok tagjainak
megválasztására és az önkormányzat egyéb képviseletének ellátására” című,
 15. számú, „Javaslat a Szekszárdi Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak
megválasztására” című,
 16. számú, „Képviselők delegálása a működő óvodaszékbe és intézményi tanácsokba”
című előterjesztések.
Bomba Gábor frakcióvezető-képviselő: Javasolja a 6. számú napirendi pont –„Tájékoztatás a
folyamatban lévő fejlesztésekről”, illetve a 7. számú- „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2020-2025. évekre szóló Gazdasági Programjának elkészítésére” című
napirendi pontok levételét, mert azokban további egyeztetés szükséges.
Ács Rezső polgármester: Előterjesztőként fenntartja a 7. napirendi pont tárgyalását, mivel az
előterjesztés csak arról szól, hogy az önkormányzat készítse elő a Gazdasági Programot,
tekintettel arra, hogy hat hónapon belül meg kell alkotni azt.
Bomba Gábor frakcióvezető-képviselő: A Gazdasági Program közös elkészítésében
gondolkodnak az egyeztetés után felálló bizottságok bevonásával, ezért kéri levenni a
napirendi pontot.
Ács Rezső polgármester: A 6. számú napirendi pont csak egy tájékoztató, mely azért hangzana
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el, hogy esetleg az új képviselők is tisztában legyenek vele, milyen fejlesztések zajlanak jelenleg
a városban.
Bomba Gábor frakcióvezető-képviselő: Ezt is a következő ülésen szeretnék tárgyalni.
Ács Rezső polgármester: A 214. számú, kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban módosítást
fogalmaz meg, miszerint az új előterjesztés helyett javasolja a jelenleg hatályban lévő, az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 22/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet
megerősítését, ha ez elfogadható a testületnek. Az SZMSZ függelékeinek elfogadásánál kéri
Jegyző asszony segítségét a későbbiekben. Kéri a képviselőket, hogy az ünnepi alkalom
emelkedettségét adják meg, és amennyiben partnerek ebben a képviselők, az ünnepi rész
lezárultát követően egy rendkívüli üléssel folytatják a munkát. Javasolja, hogy az ÉSZ-frakció
által javasolt két előterjesztés-tervezetet a rendkívüli közgyűlésen vegyék fel a napirendre,
illetve a sürgős, rövid határidejű előterjesztéseket is azon tárgyalják.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: A karácsonyi rendezvényekkel kapcsolatban szeretne
polgármester úrtól kérdezni.
Ács Rezső polgármester: Kéri, hogy a közgyűlést hagyják meg az ünnepélyes eskütételnek.
Igaza van képviselő úrnak, hogy a napirendi pontok elfogadása előtt kell a kérdéseket
bejelenteni, de kéri, hogy válasszák külön az ünnepi eseménytől ezt.
A polgármester szavazásra teszi fel a 6. számú, „Tájékoztatás a folyamatban lévő
fejlesztésekről” című napirendi pont napirendről történő levételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15
fő – 9 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott és levette
napirendjéről a 6. számú napirendi pontot.
A polgármester szavazásra teszi fel a 7. számú, „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2020-2025. évekre szóló Gazdasági Programjának előkészítésére” című
napirendi pont napirendről történő levételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15
fő – 14 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott és levette
napirendjéről a 7. számú napirendi pontot.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjét az elfogadott
kiegészítésekkel együtt, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1./

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Városban a 2019. évi helyi önkormányzati
képviselő- és polgármesterválasztás eredményéről
Meghívott: dr. Kulcsár Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke
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2./

Képviselői eskütétel
Az esküt kiveszi: dr. Kulcsár Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke

3./

Polgármesteri eskütétel
az esküt kiveszi: dr. Kulcsár Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke

4./

Javaslat a polgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására
(209. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

5./

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 1-2. és 5. függelékeinek módosítására
(212. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

6./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2019. (...)
önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 22/2014.
(XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, Smolek Erika kodifikátor

1./

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Városban a 2019. évi helyi önkormányzati
képviselő- és polgármesterválasztás eredményéről
Meghívott: dr. Kulcsár Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke

dr. Kulcsár Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Nem kívánja kiegészíteni az írásos
tájékoztató anyagot.
Kérdés nem hangzott el. A közgyűlés tudomásul veszi a tájékoztatót.
2./

Képviselői eskütétel
Az esküt kiveszi: dr. Kulcsár Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke

A Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti az eskü szövegét. A képviselők esküt tesznek és
átveszik az esküokmányukat. Az aláírt esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
3./

Polgármesteri eskütétel
az esküt kiveszi: dr. Kulcsár Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke

A Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti az eskü szövegét. A polgármester esküt tesz és
átveszi az esküokmányát. Az aláírt esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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4./

Javaslat a polgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására
(209. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester bejelenti személyes érintettségét, jelzi, hogy a szavazásban nem vesz
részt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
231/2019. (XI.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesterének havi illetménye és költségtérítése
megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. § (2), (6) bekezdésében foglaltak; a
központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51.
§-a alapján –
a főállású polgármester megválasztásának napjától
1.

havi illetményét 997.200,-Ft összegben állapítja meg;

2.
havi költségtérítését 149.575,-Ft összegben határozza
meg.
3.
Az 1. és 2. pontban meghatározott havi illetmény és
költségtérítés összegének forrását az Önkormányzat éves
költségvetésének terhére biztosítja.
Határidő: 2019. november 28.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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5./

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 1-2. és 5. függelékeinek módosítására
(212. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

Ács Rezső polgármester: Abban állapodtak meg, hogy a rendelet-módosítást most nem
tárgyalja a közgyűlés, csak az SZMSZ 1. 2. és 5. függelék módosítását javasolja elfogadni.
Ismerteti a függelékek tartalmát. Az 5. számú függelékben szereplő ülésrendnél módosító
javaslata, Máté Péter képviselőnek Csillagné Szánthó Polixéna helyére ültetése tekintettel
arra, hogy Máté Péter képviselő lett a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője. Felolvassa az 5. számú
függeléket módosítással együtt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
232/2019. (XI. 28.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.
23.) önkormányzati rendelet függelékeinek módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az SZMSZ 1. függelékét a határozat 1. melléklete szerint
módosítja. Hatályba lépés: 2019. november 29.
Határidő: 2019. november 29.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
2.
az SZMSZ 2. függelékét a határozat 2. melléklete szerint
módosítja. Hatályba lépés: 2019. november 29.
Határidő: 2019. november 29.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.
az SZMSZ 5. függelékét a határozat 3. melléklete szerint
módosítja. Hatályba lépés: 2019. november 29.
Határidő: 2019. november 29.
Felelős. dr. Molnár Kata jegyző

6./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2019. (...)
önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
22/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, Smolek Erika kodifikátor
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Ács Rezső polgármester: Előterjesztőként az ülés elején bejelentette módosító indítványát,
mely szerint a jelenleg hatályos, 22/2014. (XI.20.) önkormányzati rendeletet ne módosítsa a
közgyűlés, ezt kéri megerősíteni a képviselők részéről egy szavazással.
A polgármester szavazásra teszi fel módosító indítványát, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az alakuló ülést 14 óra 30
perckor berekeszti.
K. m. f.
Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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