SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

HATÁROZATI KIVONATOK SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK 2020. JANUÁR 30-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVEIBŐL
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
rendőrfőkapitányt.

Hivatalt,

hogy a döntésről

értesítse a

Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

megyei
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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:
Felelős:

2020. február 10.
Bomba Gábor elnök – Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

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
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.
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Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 dr. Kajos Nikolett aljegyző
 dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
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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
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
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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 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.
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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 s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Csillag Balázs ügyvezető igazgató
 Tamási Anna igazgatóságvezető
 dr. Bodor Adrienn osztályvezető
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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.

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens
A határozatról értesül:
 Bomba Gábor bizottsági elnök
 dr. Kajos Nikolett aljegyző
 dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
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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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Csillag Balázs ügyvezető igazgató
 Tamási Anna igazgatóságvezető
 Bomba Gábor bizottsági elnök
 Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző
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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.
a)
b)
c)
d)
Határidő:
Felelős:

elrendeli az előterjesztésnek az alábbi anyagokkal történő kiegészítését:
a tavalyi keretösszeg jelentős emelésének részletes indokolása;
a racionalizálási és megtakarítási lehetőségek részletezése;
a szakbizottság által elfogadott 2020. évi terv és 2019. évi beszámoló;
a 2020. évre tervezett költségvetés döntés előkészítő adatai.
2020. február 15.
Ács Rezső polgármester

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató
 Tamási Anna igazgatóságvezető
 Bomba Gábor bizottsági elnök
 Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző
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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 - 2019.09.01- 2021. 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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója
 Kosárlabda Sport Club Szekszárd
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2020. (I.30.) határozata
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 tartalmazóan - terjessze a Közgyűlés soron következő rendes ülése elé.
Határidő:
Felelős:

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

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

A határozatról értesül:
 Sebestyén Gyula, Zöld Jég Egyesület képviselője
 dr. Kajos Nikolett aljegyző
 Szekszárdi Sportközpont nKft.
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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 TOP6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú „Gazdaságfejlesztést és munkaerő
mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon” című pályázat támogatásban
részesül.
Határidő:
Felelős:

2020. január 30.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a polgármestert a módosítási kérelmek benyújtásával kapcsolatban szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

a módosítási kérelem benyújtásának határideje
Ács Rezső polgármester

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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

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 s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
 Smolek Erika kodifikátor
 kizárólagos és többségi tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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: 2020. január 31.
Felelős:
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.
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: 2020. február 29.
Felelős:
Berlinger Attila ügyvezető

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

5. felhívja a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot az 4. pont szerinti beszerzési
eljárások lebonyolítására,
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Bomba Gábor elnök
6 felhívja a Turisztikai Kft ügyvezetőjét és az érintett gazdasági társaságokat az ezzel
kapcsolatos szerződések megkötésére és pályázatok beadására előkészítésére.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: ügyvezetők, Berlinger Attila ügyvezető

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója
 Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezető igazgatója
 Bomba Gábor bizottsági elnök
 Tamási Anna igazgatóságvezető

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2020. (I.30.) határozata
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: 2021. január 01.
Felelős:
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 készítse 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: 2020. február 28.
Felelős:
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 társaság végezze
a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2021. január 01-től.
Határidő: 2021. január 01.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
5. elrendeli, hogy az önkormányzat, intézményei és többségi tulajdonú gazdasági
társaságai részére az informatikai, adatbiztonsági és adatvédelmi szolgáltatással

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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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: 2020. február 28.
Felelős:
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: 2020. június 30.
Felelős: Bomba Gábor bizottsági elnök

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 önkormányzati kizárólagos tulajdonban és többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok
ügyvezetői, önkormányzati intézmények vezetői
 Tamási Anna igazgatóságvezető

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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
1. 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;
2. 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;
3. felhívja a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a beszerzési eljáráshoz szükséges
döntések meghozatalára;
4. felkéri a jegyzőt a beszerzési eljárás előkészítésére és a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság döntései szerinti lebonyolításra;
5. felkéri a polgármestert a nevesített érvényes és eredményes beszerzési eljárás
lebonyolítását követően a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre;
6. 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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:

Radványi Petra
testületi referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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A határozatról értesül:
 dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 dr. Szily Máté jogász
 Bomba Gábor bizottsági elnök
 dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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:
A település területi mérlege
A területrendezési tervvel való összhang igazolása
A biológiai aktivitásérték számítás eredménye

Ács Rezső s.k.
polgármester

1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Herr Teréz főépítész

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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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 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

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Herr Teréz főépítész

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens
A határozatról értesül:
 Herr Teréz főépítész

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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: 2020. január 30.
Felelős: 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: 2020. február 28.
Felelős: Murvai Árpád bizottsági elnök

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Murvai Árpád bizottsági elnök

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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: 2020. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 dr. Bodor Adrienn osztályvezető

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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 a megállapodás módosításának aláírására.
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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens
A határozatról értesül:
 Tamási Anna igazgatóságvezető
 Smolek Erika kodifikátor

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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 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.
Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

A határozatról értesül:
 Zaják Rita bizottsági elnök
 Bomba Gábor bizottsági elnök
 Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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, hogy a végelszámolás lebonyolítása iránt intézkedjék.
Határidő:
Felelős:

2020. január 31.
Ács Rezső polgármester
Kerekes László ügyvezető

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens
A határozatról értesül:
 Kerekes László ügyvezető igazgató
 dr. Nagy Csilla folyamat ellenőr

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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,
- 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.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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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.
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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Kerekes László ügyvezető igazgató
 dr. Bodor Adrienn osztályvezető

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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
- 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.
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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.
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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens
A határozatról értesül:
 dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató
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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,

r,

s,

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 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.
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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.
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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens
A határozatról értesül:
 dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 Csillag Balázs ügyvezető igazgató
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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. 17-09-010782) 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 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.
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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 s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 Csukle Tibor ügyvezető igazgató
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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 NonProfit 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
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,
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-

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:
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 2020. 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 24-től 2024. december23-ig terjedő időtartamra.
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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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 Berlinger Attila ügyvezető igazgató
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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 2020. január hó 30. napjától kezdődően a Szekszárdi Diákétkeztetési
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8. fszt. 7.,
cégjegyzékszám: Cg. 17-09-006033) 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,-

-

-

II.

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.

Az alapító okirat X. 2.) pontjába az alábbi módosítások kerülnek:

2.) A Társaság 3 tagból álló felügyelő bizottságának tagjai 2019. december 24. napjától 2024.
december 23. napjáig a következő személyek:
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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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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A határozatról értesül:
 dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 Bay Attila ügyvezető igazgató

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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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:
I. Az Alapító Okirat 13.2. i./ pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
i./ a nettó 3.000.000.- Ft feletti összegű egyedi
megkötésének jóváhagyása, döntés
-

-

-

beruházásnak, hitelfelvételnek vagy szerződés

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;
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- a társaság jogi képviselőjének személyéről.
II. Az Alapító okirat 14.1. pontjába az alábbi szövegrész lép:
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./
- Gulyás Róbert /anyja neve: Balog Erzsébet, lakóhelye: 7100 Szekszárd, Május 1. u. 2. IV/25./
- Horváth Rita Mariann /anyja neve: Jaszlics Judit Matild, lakóhelye: 7100 Szekszárd, Kossuth L.
u. 38. /
- Farkas László József /anyja neve: Gulyás Márta, lakóhelye: 7100 Szekszárd, Esze T. u. 18./
- dr. Mezei László Mihály /anyja neve: Kovács Rózsa, 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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens
A határozatról értesül:
 dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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.
Határidő:
Felelős:

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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
 dr. Bodor Adrienn osztályvezető

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens
A határozatról értesül:
 Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
 dr. Bodor Adrienn osztályvezető

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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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 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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Tóth Ferenc ügyvezető igazgató
 dr. Bodor Adrienn osztályvezető

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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 2014-2019 időszakra
vonatkozóan;
Határidő:
Felelős:

2020. június 30.
Ács Rezső polgármester
Bomba Gábor elnök- Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

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 – Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

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 – Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Bomba Gábor elnök
 dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 Tamási Anna igazgatóságvezető

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens
A határozatról értesül:
 dr. Horváth Annamária oktatási referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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:
-

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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens
A határozatról értesül:
 dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens
A határozatról értesül:
 Feri Blanka osztályvezető
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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 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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens
A határozatról értesül:
 Feri Blanka osztályvezető

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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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
1. a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásmódosítását 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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens
A határozatról értesül:
 Feri Blanka osztályvezető
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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 költségbevétel struktúra részletezésére, és az üzemeltetés nyereségére vonatkozó koncepció
kidolgozására.
Felelős:
Határidő:

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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
 dr. Varga András osztályvezető
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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
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
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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 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
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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.

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 dr. Kajos Nikolett aljegyző
 dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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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.), 264266/2019. (XII.23.), 268-271/2019. (XII.23.), 273-280/2019. (XII.23.), 282-283/2019.
(XII.23.), 285-296/2019. (XII.23.), 299/2019. (XII.23.), 309-310/2019. (XII.23.), 314334/2019. (XII.23.), 336-340/2019. (XII.23.) számú határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót.

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens
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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;
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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
 Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

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

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
 Kerekes László ügyvezető igazgató

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2020. (I.30.) határozata
…szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)
Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 52/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 54/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 56/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(….)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens
A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 61/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 62/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 63/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens
A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 65/2020. (I.30.) határozata
… szociális ügyben benyújtott fellebbezésének elbírálásáról

(…)

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

A határozatról értesül:
 Berbuch Miklós bizottsági referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 66/2020. (I.30.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.

a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatójának 2020. március 01. napjával határozatlan időtartamra Bartal Zoltánt
(an: Nagy Erzsébet, sz: Szekszárd, 1969.11.24.; lakcím: 7100 Szekszárd, Bartina utca 46.) nevezi
ki;

2. az ügyvezető igazgató rendszeres javadalmazását havi 700.000 forintban állapítja meg;
3. felhívja a polgármestert, hogy a társaság ügyvezető igazgatójával szemben támasztott
teljesítménykövetelmények (prémiumfeltételek) és prémium meghatározására vonatkozó
javaslatát terjessze a közgyűlés elé;
Határidő:
Felelős:

2020. május 31.
Ács Rezső polgármester

4. úgy határoz, hogy az ügyvezető munkaviszonyban lássa el a feladatait;
5. felhívja Polgármesteri Hivatalt a társaság és az ügyvezető között kötendő munkaszerződés
elkészítésére;
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
6. felhívja a polgármestert a munkaszerződés aláírására.
Határidő: 2020. február 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső s.k.
polgármester

dr. Molnár Kata s.k.
jegyző

A kiadmány hiteléül:
Szekszárd, 2020.02.04.
dr. Molnár Kata jegyző nevében és megbízásából:
Radványi Petra
testületi referens

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

A határozatról értesül:
 dr. Kajos Nikolett aljegyző
 dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 Bartal Zoltán

