SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.125-15/2015.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának, valamint Humán Bizottságának 2015. szeptember 23-án (szerdán) 8 óra 30
perckor a Vármegyeháza kistermében megtartott együttes rendkívüli üléséről.
Jelen van a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részéről:
Kővári László elnök,
Gyurkovics János,
Szegedi Attila,
Szabó Zsolt,
és Máté Péter bizottsági tagok.
Távolmaradt a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részéről:
Szabó Balázs György bizottsági tag.
Ülés közben érkezett a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részéről:
dr. Mezei László bizottsági tag.
Jelen van a Humán Bizottság részéről:
Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
dr. Máté István,
Pap Máté,
dr. Faludiné Uzsoki Valéria,
Nepp Péter,
és Takács Zoltán bizottsági tagok.
Távolmaradt a Humán Bizottság részéről:
Zaják Rita bizottsági tag.
Tanácskozási joggal megjelent:

A jegyző megbízásából:

dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Bodor Adrienn jogász.
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető.

Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke megállapítja, hogy a 7 tagú
bizottságból 5 bizottsági tag jelen van, a bizottság határozatképes.
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Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke megállapítja, hogy az 7 tagú
bizottságból 6 bizottsági tag jelen van, a bizottság határozatképes.
Az együttes ülés levezető elnöke: Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsági elnöke.
Kővári László levezető elnök az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
A napirenddel kapcsolatban kiegészítő, módosító javaslat nem hangzott el.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett
javaslatot, melyet a GPB 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő
napirendet állapította meg:
A Humán Bizottság elnöke szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot,
melyet a HB 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és
munkarend) jóváhagyására
(204. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és
munkarend) jóváhagyására
(204. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
dr. Varga Katalin jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László levezető elnök: A Stratégiai Tervezési Osztály ölelné át az uniós pályázati
lehetőségeket, a helyi és a megyei területfejlesztési programokat? A képviselőknek milyen
szerep jut az együttműködésben?
dr. Varga Katalin jegyző: Igen, ennek az osztálynak lenne a feladata, hogy összefogja a
fejlesztési lehetőségeket, kidolgozza, és javaslatot tegyen a döntéshozók számára. Ez sokkal
összetettebb feladat, mint a pályázatírás.
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Máté Péter bizottsági tag: A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság élén Märcz
László igazgatóságvezető áll. Jelenleg ő a szakértője a pályázatokhoz kapcsolódó
feladatoknak és ezek szerint ez a feladatkör elkerül tőle. Mi lesz a munkaköre?
dr. Varga Katalin jegyző: Az igazgatósága alapfeladatait látja el.
Máté Péter bizottsági tag: Ha jól érti, akkor gyakorlatilag visszakerül abba a feladatkörbe,
amit eddig csinált. Varga András osztályvezetőnek mi a feladatköre?
dr. Varga Katalin jegyző: Varga András osztályvezető, elsősorban városigazgatási,
városrendészeti feladatokat lát el.
dr. Mezei László bizottsági tag megérkezett az ülésterembe, a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság létszáma 6 fő, a bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: A negyven plusz főt ki fogja irányítani?
dr. Varga Katalin jegyző: Märcz László igazgatóságán szerepel létszámként ez a negyven fő.
A közfoglakoztatásban dolgozóktól élesen el szeretnék választani őket, két csoportvezető
irányítaná, akik szintén a Munka törvénykönyve hatálya alá tartoznának.
Máté Péter bizottsági tag: Mit fog csinálni a Lián Kft?
dr. Varga Katalin jegyző: A velük megkötött szerződésben van egy kötelezően
megrendelendő tevékenységsor, amit a Lián Kft-től kell megrendelni a fennálló szerződés
alapján. Vannak olyan üzemeltetési feladatok, amelyeket most vállalkozó lát el, vállalkozói
szerződés alapján. Ezeket nézte át, hogy melyikeket lehetne kiváltani saját munkavállalók
által, például árokásási, ároktisztítási feladatok.
Máté Péter bizottsági tag: A játszótereket jelenleg külső vállalkozók javítják. Azt gondolja,
hogy valójában egy újfajta felügyelet kellene, ami azt jelentené, hogy egy ember hetente
körbejár az összes játszótéren, és ténylegesen átnézi a játékok állapotát, és ha kell a
javításokat is elvégzi.
dr. Varga Katalin jegyző: Véleménye szerint ez két különböző dolog. Van egyszer egy
szakértői vizsgálat, amit saját részről nem tud megoldani. A másik pedig a karbantartási,
javítási munkák, amely feladatok elvégzése lenne az egyik célja a negyven fős brigádnak. És
emellett nem csak a játszóterek, hanem az a városhoz, a – közterület-felügyelettel közösen kapcsolódó egyéb feladatok ellátására is alkalmasak lennének.
Kővári László levezető elnök: Az a véleménye a közterület-felügyelőkkel kapcsolatban sok
hiányosságot tapasztal.
dr. Varga Katalin jegyző: Ez nem a közterület-felügyelők feladatai közé tartozik. Egy jól
működő rendszert kellene kitalálni. A közterület felügyelőknél van egy jól működő
informatikai rendszer, a korábbi évi 400-600 jelzéshez képest jelenleg 2500 körüli közterületi

3

jelzést tesznek. A másik ok pedig a létszám. Más megyei jogú városokban körülbelül 1000
lakosra jut egy fő közterület-felügyelő, ami azt jelenti, hogy ebben a városban 34-35 fő
létszám lenne az elfogadható. Azt gondolja, hogy ezzel az új felállással a közterület
felügyelők jelzési rendszerét össze lehet hozni a Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Igazgatóságon dolgozó kollégákkal, akik reagálni tudnak a jelzésekre, és ezzel hatékonyabbá
lehetne tenni a munkát.
Máté Péter bizottsági tag: Ha már kitértek a közterület-felügyelet munkájára, 2006 óta a
létszámuk nem csökkent, kaptak autót, új informatikai rendszert, motort. Ennek ellenére a
hatékonyságuk a városlakók szerint nem lett jobb.
Kővári László levezető elnök: Úgy gondolja, hogy a kommunikációval, az információ
áramlással komoly gondok vannak. A város meghirdetett a kivitelezővel közösen egy
forgalommal kapcsolatos fórumot, és a hivatal képviseletében senki nem jött el.
dr. Varga Katalin jegyző: Ezt a problémát ő is érzékelte, ezért az új osztályban már javaslatot
tett egy kommunikációs referens felvételére, akinek ilyen feladatai lennének. Úgy gondolja,
hogy a főépítészi feladatellátást is kellene erősíteni. Minden olyan döntésben, ami a város
arculatát érinti, minden esetben a főépítész véleményét figyelembe véve kellene, hogy
megszülessen a döntés. Például a közterületen lévő reklámtáblák is ide tartoznak, és ez nem
csak a főépítészen múlik, hanem az eljárásrenden is.
Kővári László levezető elnök: Legalább 6 éve, hogy a volt „Otthon áruház” teteje nincs
befejezve, nem történik semmi, mint ahogy a Szent László TISZK iskola állványzatával sem.
Nagy problémának tartja, hogy a döntéshozók nem lépnek ezekben az ügyekben.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A lepusztult homlokzatok is rontanak a városképen, és ezeknek a
javítása városképi szempontból nagyon fontos lenne. Kötelezni kellene az intézményeket,
hogy a jókarbantartási munkákat végezzék el ezekben az esetekben.
Kővári László levezető elnök: Bízik benne, hogy ellenőrzési oldalról ez a rész áttekinthetőbb
lesz.
dr. Varga Katalin jegyző: Elmondja, hogy egy Controlling csoportra is tett javaslatot az
előterjesztésben. Ide 1 fő létszám tartozna, és többek között a vizsgálatok és javaslatok
tétele a döntéshozók felé, lenne a fő feladatköre.
Máté Péter bizottsági tag: A Kandó Kálmán utcai orvosi rendelőt pályázati pénzből
felújították, az akadálymentesített rámpa elöl, és hátul is megvan, de a rámpa csatlakozása a
járdához nem alkalmas arra, hogy bárki is közlekedjen rajta.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági tag: Jól értette-e, hogy a költségvetést nem érinti ez a
változás?
dr. Varga Katalin jegyző: De érinti, az új igazgatóság létrehozása miatt.
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Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági tag: És azt lehet tudni, hogy mennyivel érinti a
költségvetést? Ennek a forrása?
dr. Varga Katalin jegyző: Igen. Ha minden létszám elfogadásra kerül, amire javaslatot tett,
akkor 30 millió forint/év, de az összes létszám, nem egyszerre lenne betöltve. Saját
költségvetésből lenne finanszírozva. Elmondja még, hogy a 3 fős Jogi Osztályra javasolt
specializációt szeretne megvalósítani, hogy a jelenlegi projekt menedzselésre 1 jogászt,
közbeszerzési ágazatban és magánjogi ágazatban 1-1 jogászt javasolt alkalmazni. Jelenleg
ebből kettő még nincs, és azt látja, hogy a különböző eljárások kapcsán, illetve peres
eljárások során, erre szükség lenne.
Kővári László levezető elnök: Ebben, a tervezett két fő jogászban benne van az új referens is,
aki a Gazdasági Bizottság referensi feladatait látja el?
dr. Varga Katalin jegyző: Nem, az a létszám az Önkormányzati Osztályon van. Arra a
megüresedett álláshelyre a pályázatkiírás már megtörtént.
dr. Mezei László bizottsági tag: Elmondja, hogy csak kereten belül, a jelenlegi pénzeszközök
figyelembe vételével tartaná elfogadhatónak, ezért nem támogatja a határozati javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a GPB 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 nem szavazat mellett elfogadott, és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 296/2015. (IX. 23.)
határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet, valamint Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet, valamint Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítását
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 23.
Kővári László elnök
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A Humán Bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a HB 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 151/2015. (IX. 23.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet, valamint Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
(Ügyrend és munkarend) módosítását a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 23.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a levezető elnök az együttes ülést 8 óra 55
perckor berekeszti.

K.m.f

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke

Kővári László
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Varga Katalin
jegyző

Feri Blanka
jegyzőkönyvvezető

6

