SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-27/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. szeptember 24. (csütörtökön) napján 10 órakor
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Bomba Gábor elnök;
Illés Tamás elnökhelyettes;
Rácz Zoltán képviselő, bizottsági tag;
dr. Mezei László bizottsági tag;
Csapláros László Károly bizottsági tag;
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag;

Távolmaradását jelezte:

Gulyás Róbert képviselő, bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Göttlinger István aljegyző;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 10 órakor megnyitja.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslatot, amelyet a
bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Jelzi, hogy az alábbi napirendi pontok
vonatkozásában név szerint szavazásra van szükség a zárt ülés megtartásáról:
 Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi
mérlegbeszámolójának elfogadására;
 Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi
mérlegbeszámolójának elfogadására;
 Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának
elfogadására;
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Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.
2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására” napirendi pont tekintetében a zárt ülés
elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott. A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató
Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására” napirendi pont tekintetében
a zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott. A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Az elnök név szerint szavazásra teszi fel a „Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására” napirendi pont tekintetében
a zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott. A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot,
amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet állapította meg.
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. függelék módosításáról
(tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(190. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
ZÁRT ÜLÉS:
2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáraKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(219. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
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3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019.
mérlegbeszámolójának elfogadására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(220. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2019.
mérlegbeszámolójának elfogadására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(218. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető igazgató

évi

évi

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. függelék módosításáról
(tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(190. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztést a bizottság a hétfői ülésén tárgyalta már, de kiegészítő
adatokat kértek.
dr. Göttlinger István aljegyző: Elmondja, hogy a bizottság által kért állománytábla nyilvános,
és a város honlapján is megtalálható. Láthatóak azok az üres álláshelyek, amelyek részben
zárolva vannak. Ezért vannak az állománytáblán sárgával jelölve. Az osztályvezető asszony
helye a Stratégiai Tervezési Osztályon rövid időn belül megüresedik. A megüresedett
álláshelyre talált egy jelöltet. Ismerteti a Stratégiai Tervezési Osztály összetételét. Elmondja,
hogy van az osztályon olyan kolléganő, akinek betegség miatt rövid időn belül nem várható a
visszatérése. Két fővel szerette volna bővíteni ezt az osztályt, de végül csak egy plusz személy
felvételére tesz javaslatot. Az új álláshelyet betöltő kolléga kapná meg a Modern Városok
Programot. Nincs még jelöltje erre az állásra. A Modern Városok Programot korábban teljes
egészében dr. Kajos Nikolett aljegyző asszony vitte, majd az ő távozását követően a helyére
kerülő dr. Nagy Csilla aljegyző asszony. Az aljegyző asszony távozásával ezt a feladatot az egyik
közbeszerzési referens kolléga látja el. Frakcióvezető úrral már egyeztetett erről a kérdésről,
és úgy néz ki, hogy polgármester úr is támogatja ezt a javaslatot. Ehhez kérné a bizottság
támogatását is. Úgy tudja, hogy a három közterület-felügyelői állás zárolva van. Zárolva van
továbbá a belső ellenőri állás is. Elmondja, hogy egy belső ellenőrük van, aki jelenleg gyesen
van, így egy külső megbízottal dolgozik az önkormányzat. Jelenleg nincs jegyző, de lesz. Nincs
szervezési igazgatóságvezetőjük sincs. Erre a pozícióra akkor lehet kinevezni valakit, ha lesz
elfogadott költségvetése a városnak. Jelenleg keresnek egy osztályvezetőt az Önkormányzati
Osztály élére is, aki el kell, hogy lássa a szálkai jegyzői megbízotti feladatokat is. Jelenleg az
igazgatóságvezető asszony viszi ezeket a feladatokat. Ezen az osztályon van egy zárolt álláshely
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is. A Pénzügyi Osztályon szintén van egy zárolt álláshely. A három zárolt közterület-felügyelői
állás mellett van egy betöltetlen, de szabad álláshely is. A karbantartóknál szintén van két üres
álláshely, amely szintén a költségvetés miatt van zárolva. A zöldfelület-karbantartó csoport
függőben van, mert ők mennek át a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-hez. A főépítész irodán
szintén van egy álláshely, amely zárolva van.
Bomba Gábor elnök: Ha jól érti, akkor azért kellene az új álláshely, mert van egy kolléga, akire
tartósan nem lehet számítani, és valakinek el kell látnia azt a munkát is. Javasolja, hogy a
bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati
rendelet 7. függelékének módosítását a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 534/2020. (IX.24.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet 7. függelék módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7.
függelékének módosítását a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 24.
Bomba Gábor elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 10 óra 05 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f

dr. Mezei László
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Göttlinger István
aljegyző
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