Szám: I/F/91-1/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. január 16-án
(csütörtökön) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, Gyurkovics János alpolgármester, Bomba Gábor, Csillagné Szánthó
Polixéna, Csötönyi László, Faragó Zsolt, Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér, Gulyás Róbert, Illés
Tamás, Kővári László, Máté Péter, Murvai Árpád, Rácz Zoltán Rókus, Zaják Rita képviselő.
Összesen: 14 fő
Ülés közben érkezett:

dr. Haag Éva képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Herr Teréz főépítész,
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Meghívott:

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
A napirendre vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 14 fő - 14 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott, egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
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Napirend
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(2. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Szántóné Karl Rita pénzügyi
és költségvetési ügyintéző

2./

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatójának rendes szabadság kiadása
iránti kérelme
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász

ZÁRT ÜLÉS:
3./

„Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására” című, 248. sz. előterjesztés
újratárgyalása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense

dr. Haag Éva 16 óra 2 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 15 fő képviselő.
1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(2. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Szántóné Karl Rita pénzügyi
és költségvetési ügyintéző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök, frakcióvezető: A Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Bomba Gábor bizottsági elnök, frakcióvezető: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is
támogatja a rendelet módosítását azzal, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
véleménye csatolásra kerül.
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Murvai Árpád bizottsági elnök: Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság a 2019. évi költségvetés
módosításáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban azt a döntést hozta, hogy a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság álláspontjával ért egyet.
Csötönyi László bizottsági elnök: A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság
szintén a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság álláspontját támogatja.
Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági
Bizottság a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy dr. Cseke László könyvvizsgáló is
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a rendelettervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 15 fő – 12 igen szavazattal, 2
tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott, és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
1/2020. (I.17.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.
(III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2./

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatójának rendes szabadság kiadása
iránti kérelme
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász

Ács Rezső polgármester: A jövőbeni működés érdekében a többségi frakció helyében
átgondolná azt, hogy a cégvezetők szabadságolása esetében minden egyes alkalommal a
közgyűlés döntsön. Nem lesz tartható, hogy bármilyen hirtelen bekövetkező családi vagy
egyéb eseménykor, rendkívüli közgyűlést kell majd összehívni a témában.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Bomba Gábor bizottsági elnök, frakcióvezető: Jogértelmezési különbség áll fenn, úgy
gondolja, a cégvezetőkbe kell annyi bizalmat helyezni, hogy a szabadságolásukat maguk osszák
be, és maximum tájékoztatási kötelezettséget írnának elő ezzel kapcsolatban az ügyvezetők
részére. Kéri jegyző asszonyt, hogy a szabályozásra tegyen javaslatot. Egy szabadságolási
ütemterv készítése is elegendő lenne, és amennyiben az ügyvezető ettől eltér, akkor
tájékoztatási kötelezettsége lenne a taggyűlés felé.
Ács Rezső polgármester: A polgármesternek is kötelező szabadságolási tervet készíteni,
melyet a közgyűlés fogad el. Áthidaló megoldás lehet, hogy a cégvezetők esetében is készüljön
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egy szabadságolási terv, melyet a közgyűlés elfogad és ezt követően a polgármester aláírhatja
a szabadság engedélyezését.
dr. Molnár Kata jegyző: Javasolja a közgyűlésnek, hogy hívja fel a jegyzőt a szabadságolási terv
szabályozásának kidolgozására, továbbá ezzel párhuzamosan a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításának elkészítésére, hogy a polgármester hatáskörébe kerüljön a
szabadság engedély aláírása.
A polgármester szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 15 fő – 15 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
1/2020. (I.16.) határozata
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági
társaságok ügyvezetői tekintetében éves szabadságolási terv
szabályozásának kidolgozásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felhívja a jegyzőt, hogy tegyen javaslatot az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok ügyvezetői
tekintetében éves szabadságolási terv szabályozására, valamint
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.)
önkormányzati
rendelet
vonatkozó
rendelkezésének
módosítására.
Határidő: 2020. február 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel az írásbeli előterjesztés részét képező határozati
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 15 fő – 14 igen
szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2/2020. (I.16.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjének rendes
szabadság kiadásához való hozzájárulásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
engedélyezi a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője, Bálint
Zoltán rendes szabadság kiadását 2020. január 27. napjától 2020.
január 31. napjáig.
Határidő:
Felelős:

2020. január 16.
Ács Rezső polgármester
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a rendkívüli ülést 16 óra 10
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K. m. f.
Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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