Hatály: 2020.III.2. - 2020.III.2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 5/2020. (II. 28.)
önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról1
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
2. melléklete a következő 63-65. pontokkal egészül ki:
(A polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatáskörök)
„63. Aláírja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságainak
munkaviszony keretén belül foglalkoztatott ügyvezetője tekintetében - az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságainak munkaviszony keretein belül
foglalkoztatott ügyvezetőinek szabadságolási tervéről szóló önkormányzati szabályzat alapján az igényelt szabadság engedélyezését.
64. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társaságok vonatkozásában a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
döntésében foglaltak végrehajtásaként a tulajdonos és a tulajdonos, mint munkáltató
képviseletében aláírjon
65. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő gazdasági
társaságok taggyűlésén a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése
alapján az önkormányzatot képviselje, a társasági szerződést aláírja.”
2. § Ez a rendelet 2020. március 2-án lép hatályba.
Ács Rezső s. k.
polgármester

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésre került 2020. február 28.
Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1

a rendeletet a Közgyűlés a 2020. február 27-i ülésén fogadta el.

INDOKOLÁS
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelettervezethez általános és részletes indokolást kell készíteni.
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva módosította a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendeletének a
polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatásköröket az önkormányzat kizárólagos
és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaira kiterjedő hatállyal.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Rendelet-tervezet 1. §-ához: A rendelet-tervezet a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletét módosítja, a polgármesterre
átruházott közgyűlési feladat- és hatásköröket egészíti ki három új ponttal az önkormányzat
kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaira kiterjedő hatállyal.
Rendelet-tervezet 2. §-ához: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny
kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3)
bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének 6/2020. (III. 3.) önkormányzati
rendelete a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím
alapításáról és odaítéléséről szóló 12/2009. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról1

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló 12/2009. (III.
30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés az elismerő címet elnyert borból évente bruttó kétmillió forint értékben
vásárol, a pincészet által a Szekszárdi Borvidéki Borversenyre történő nevezéskor megadott
listaáron, de legfeljebb palackonként nettó háromezerötszáz forintos áron. Az önkormányzat
SZEKSZÁRD VÁROS BORÁT a tárgyévi Szekszárdi Szüreti Napok megnyitó ünnepségén jelképesen
átveszi.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

Dr. Molnár Kata
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésre került 2020. március 3.

dr. Molnár Kata
jegyző

1

a rendeletet a Közgyűlés a 2020. február 27-i ülésén fogadta el.

Á l t a l á n o s i n d o k o l á s:
A rendelet módosításának általános indokolása, hogy módosító javaslat érkezett a hatályos
Szekszárd Város Bora elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló önkormányzati
rendelethez. A módosító javaslat felülvizsgálata alapján készült el a rendelet-tervezet.
R é s z l e t e s i n d o k o l á s:
Bevezető rész: Felhatalmazó rendelkezést, valamint a feladatkört rendezi.
1. §-hoz: Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésének módosításáról rendelkezik. Arról rendelkezik,
hogy az elismerő címet elnyert borból évente bruttó kétmillió forint értékben vásárol az
önkormányzat, a pincészetek által leadott listaáron.
2. §-hoz: A módosító rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny
kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3)
bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.
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Hatály: 2020.III.4. - 2020.III.4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 7/2020. (III. 3.)
önkormányzati rendelete
a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.
11.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pontjának
de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § (1) A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II. 11.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(6) Az üzemeltető közérdekű célból, eseti jelleggel - a polgármester előzetes egyetértésével - a
parkolóhelyek térítésmentes használatát engedélyezheti, illetve dönthet a parkolóhelyek
rendezvény céljára történő lezárásáról a rendező szerv, vagy személy kérésére. A kedvezmény a
térítésmentesen biztosított parkolóhelyek számának megfelelő kezelési díj megfizetése mellett
vehető igénybe.”
(2)2
2. § Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
3. § Hatályát veszti az R. 16. §-a.
4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése 2020. április 1. napján lép hatályba.
Ács Rezső s. k.
polgármester

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésre került 2020. március 3.
Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet a 7/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
1
2

a rendeletet a Közgyűlés a 2020. február 27-i ülésén fogadta el.
Hatályba lép: 2020. IV. 1-jén.

Szekszárd Városi Közlekedési Kártya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Polgármester
Képviselők és a Közgyűlés bizottságainak nem képviselő tagjai
Jegyző
Aljegyző
Konzultációs Fórumban résztvevő önkormányzatok
Szekszárdi Nemzetiségi Önkormányzatok
Tolna Megyei Önkormányzat
Tolna Megyei Kormányhivatal
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szekszárd Városi Rendőrkapitányság

1 db
1 db/Jogosult
1 db
1 db
1 db/Jogosult
1 db/Jogosult
5 db
8 db
4 db
2 db

Szekszárdi Szakképzési Centrum

1 db

Szekszárdi Tankerületi Központ

1 db

Helyi személyszállítási feladatokat ellátó közszolgáltató (Volánbusz Zrt.)

4 db

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

3 db

Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára**

2 db

2011. évi CCVI. tv. szerinti, Magyarországon bevett egyház

1 db/egyház

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Sajtó, média
17.

2 db/Szekszárdi
Vasárnap
4 db/Tolnatáj Televízió

18.
2 db/Tolnai Népújság
19.
2 db/Antritt Rádió
20.
Kizárólagos, vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
21. társaságok
Tíz legtöbb helyi adót fizető adózó
22.
Városi nagy rendezvényeket legalább nettó 1,5 millió forinttal támogató
23. természetes és jogi személyek
Polgármester döntése alapján jogosult természetes és jogi személyek
24.
Szekszárd Város Díszpolgárai
25.
Pro Urbe Szekszárd Emlékplakett kitüntetettjei
26.
Közjóért kitüntető díjasok
27.
„Szekszárd javáért” kitüntető cím birtokosai
28.
Az önkormányzati rendelet 7/A. § (2) bekezdése alapján jogosultak*
29.

1 db/Jogosult
1 db/Jogosult
1 db/Jogosult
20 db
1 db/Jogosult
1 db/Jogosult
1 db/Jogosult
1 db/Jogosult
1 db/Jogosult

* A jogosultság a Bezerédj utca - Garay tér - Széchenyi utca által határolt tömbbelső területén található
parkolókra érvényes.”

Hatály: 2020.III.6. -

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2020. (III. 3.)
önkormányzati rendelete
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) rendelete
módosításáról1

1

Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján. Hatálytalan: 2020. III.
6-tól.

INDOKOLÁS
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
8/2004. (III.1.) rendelet módosításához

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva alkotta meg a rendelet-tervezetet.
1. §- hoz: A hatályos rendelet 27. § (3) bekezdés 3.4. pontjának módosítására tesz javaslatot:
Kz-sp (sporttelep) jelű építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét 10 %-ról
40 %-ra, a zöldfelület legkisebb mértékét 60 %-ról 40 %-ra, a Kz-st (strandterület) jelű építési
övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét 30 %-ról 40 %-ra, a zöldfelület
legkisebb mértékét 50 %-ról 40 %-ra javasolja módosítani és egységesíteni, az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletben
szereplő értékekkel egyezően.
Egyéb változás nem történik.

2. §-hoz: A módosító rendelet-tervezet hatályba lépéséről rendelkezik.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny
kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. § (3)
bekezdése alapján jelen indoklás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

