Szám: I/F/91-8/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. július 10-én
(pénteken) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, Bomba Gábor, Csillagné Szánthó Polixéna, Csötönyi László, Faragó
Zsolt, Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér, Gulyás Róbert, Illés Tamás, Kővári László, Máté Péter,
Móra Viktória, Murvai Árpád, Rácz Zoltán Rókus, Zaják Rita képviselő.
Összesen: 14 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Göttlinger István aljegyző,
dr. Wirth Noémi osztályvezető,
Herr Teréz főépítész,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető,
Rozinka Attila igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Weisz Gábor önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető.
Meghívott:

Szabó Antal ügyvezető igazgató Alisca Terra Nonprofit
Hulladékgazdálkodó Kft.

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./

A 437/2020. (VII.2.) számú közgyűlési határozat és a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendeletnek a Polgármesteri
Hivatal szervezeti tagozódását és létszámát érintő rendelkezései ismételt
megtárgyalása
(149. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő
Előkészítésért felelős: Zaják Rita képviselő

2./

Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című
pályázati felhívásra történő pályázat benyújtására
(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita Márta m.b. osztályvezető

3./

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadása
(147. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

ZÁRT ÜLÉS:
4./

Az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak
megbízásáról szóló 425/2020. (VI.25.) számú közgyűlési határozat kiegészítése
(148. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

dr. Göttlinger István aljegyző: Jelzi törvényességi észrevételét. Az utolsó napirendi pontnál
név szerinti szavazást kér a testülettől. Az első napirendi pont esetében pedig minősített
többség szükséges az elfogadáshoz, mivel újratárgyalásról van szó.

1./

A 437/2020. (VII.2.) számú közgyűlési határozat és a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendeletnek a Polgármesteri
Hivatal szervezeti tagozódását és létszámát érintő rendelkezései ismételt
megtárgyalása
(149. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő
Előkészítésért felelős: Zaják Rita képviselő
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Ács Rezső polgármester: Felkéri Zaják Rita képviselőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Elmondja, hogy Zaják Rita képviselő módosító javaslatot csatolt hozzá. Ha a Szervezeti és
Működési Szabályzat kérdésében nem dönt a Közgyűlés, akkor marad a jelenlegi állapotban.
A határidőkre vonatkozóan megjegyzi, hogy július 17-re módosultak, a korábbiakhoz képest.
Zaják Rita képviselő: Ismerteti az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kérdezi dr. Göttlinger István aljegyzőt, hogy értelmezhető-e így a
határozati javaslat?
dr. Göttlinger István aljegyző: Értelmezhető, nem érinti a Szervezeti és Működési
Szabályzatot, mert létszámot nem határoztak meg benne a szervezeti egységeken belül. A
határidőkről elmondja, hogy az azonnali végrehajthatóság helyébe július 17. napja lép. Ehhez
képest kell számítani a további határidőket.

A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.

Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Elmondja, hogy ilyen mértékű létszámcsökkentés,
illetve változtatás esetén indokolt egy előzetes átvilágítást végezni, ezzel együtt
folyamatellenőrzést végezni. Mindezek alapján, ezeket értékelve lehet javaslatot tenni a
jegyzőnek, hogy milyen változásokat javasolnak a jobb feladatellátás érdekében, hiszen a
Hivatal dolgozóinak munkáltatója a jegyző. Kérdezi az ÉSZ frakcióvezetőjét, Bomba Gábor
képviselőt, hogy ki végezte el ezt a feladatot.
Bomba Gábor képviselő: Az ÉSZ frakció végezte el.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Az átvilágítás után milyen következtetésekre jutottak?
Az egyes javaslatokat indokolni kell.
Bomba Gábor képviselő: Általánosságban véve olyan üres álláshelyek kerülnek
megszüntetésre, amelyek zárolva vannak. Az álláshelynövelések pedig a közterületfelügyeletre vonatkoznak. Az előterjesztés tartalmazza az erre vonatkozó indokolást.
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér képviselő: Kérdezi az előterjesztőt, hogy a Szervezési
Igazgatóság vezetőjének mi lenne a feladatköre pontosan. Jelenleg úgy érezzük leterheltek a
dolgozók, ezzel a döntéssel még inkább növelnénk ezt a terhet.
Zaják Rita képviselő: A Szervezési Igazgatóság vezetését eddig a jegyző látta el.
Ács Rezső polgármester: Az aljegyző.
Zaják Rita képviselő: Javítja a pozíciót. Elmondja, hogy a feladatok nem változnak, az aljegyző
helyett ezután az igazgatóságvezető látná el ezeket a feladatokat. Tanulmányozta több város
vezetésének struktúráját, ezek alapján látja indokoltnak a változtatást. Továbbá ezen
szervezeti egység irányítása alá kerülne a Gondnokság. Ezzel növelnénk az igazgatóság feladatés hatáskörét, egyben csökkentenénk a polgármester és a jegyző feladatait.
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Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér képviselő: Kérdezi Zaják Rita képviselőt, hogy a
feladatáthárítás, illetve bővítés tulajdonképpen ugyanazt az eredményt idézi elő, mint az
előtte lévő állapotban, akkor miért szükséges a változtatás? Hiszen az aljegyzői pozíció
megszűnésével ugyanazt a feladatot az igazgatóságvezető látná el. Tehát, csak az elnevezés
változna meg.
Bomba Gábor képviselő: Szervezetileg nem változik semmi. Az eddigi két aljegyző helyett, egy
aljegyző látná el az aljegyzői feladatokat, annyi könnyítéssel, hogy a Szervezési Igazgatóságot
már nem kell irányítania. A Szervezési Igazgatóságot pedig egy igazgató látja el.

További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.

Ács Rezső polgármester: Zaják Rita képviselő említette, hogy megnézte más városok vezetési
struktúráját. Jelezném, hogy azt is meg kellett volna nézni, hogy mennyi alpolgármester
dolgozik. Általában megyei jogú városoknál három alpolgármestert foglalkoztatnak és egy
aljegyzőt. Mi ezt annak idején úgy alakítottuk ki, hogy a további alpolgármesteri pozíció
létesítése helyett egy további aljegyzői posztot töltöttünk be. Tettük ezt abból a
megfontolásból, hogy a Hivatal feladatellátását könnyítsük. Az utolsó módosító javaslat a
Közgyűlés ülését megelőző este érkezett meg. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy az állandó
telefon-ügyelet, amit a képviselők elvárnak, nem tartható. A Hivatal munkatársainak erre már
nincs kapacitásuk. Jelzi az előterjesztőnek, hogy a határozati javaslat 3. pontjában felsorolt
álláshelyekre név szerinti javaslattétel indokolt lehet. Ez megkönnyítené a Közgyűlés
munkáját.
Máté Péter képviselő: Aggályosnak tartja, hogy a dolgozók munkaidejükön kívül, külön
kifizetés nélkül is dolgoznak több órát a későn megküldött anyagok miatt. Ebből az
állományból kerül csökkentésre öt álláshely. A probléma érzékeltetése végett hozom fel
példának a Főépítészi Irodán foglalkoztatottak létszámának alakulását. Kezdetben a főépítész,
Herr Teréz egyedül dolgozott, majd négy főre bővült az iroda az ügyteher csökkentése végett.
Ezt a létszámot most csökkenteni kívánják, holott az ellátandó feladat nem lett kevesebb, sőt
így is csúszásokkal tudnak csak dolgozni sajnos. A magam részéről nem értek egyet a
létszámcsökkentéssel.
Kővári László képviselő: Elmondja, hogy az átszervezéssel jelentős hibákat vét a Közgyűlés, ha
elfogadja.
Zaják Rita képviselő: Elmondja, hogy a javaslatát kedden küldte el a Hivatalnak
véleményezésre, a tegnapi napon kapta meg meghívóját a Közgyűlés ülésére. Ez idő alatt a
munkahelyén tartózkodott, ezért csak munkaidő után tudott foglalkozni vele. Ha hamarabb
megkapták volna a meghívót, akkor előbb elkészült volna a javaslattal. A késedelemért
elnézést kér saját nevében.
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja Zaják Rita képviselőt, hogy az általuk elfogadott
Szervezeti és Működési Szabályzat szerint rendkívüli ülés esetében legkésőbb 24 órával előbb
szükséges megküldeni a meghívót.
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Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Felolvassa a határozati javaslat 3. pontját. Jelzi, hogy a
Közgyűlés létszámmódosítást nem rendelhet el, hanem csak javasolhat. Ebben a kérdéskörben
a jegyző bír döntési jogosultsággal. Felhívja az ÉSZ frakciót, hogy a jövőben szerencsésebb
lenne tartózkodni az „elrendeljük”, illetve az ”utasítjuk” kifejezésektől.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 8 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
462/2020. (VII.10.) határozata
a 437/2020. (VII.2.) számú közgyűlési határozat és a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.)
önkormányzati rendeletnek a Polgármesteri Hivatal szervezeti
tagozódását és létszámát érintő rendelkezései ismételt
megtárgyalásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Polgármesteri Hivatal létszámmódosításáról és önkormányzati
feladatellátásról szóló 437/2020. (VII.2.) határozatát visszavonja
Határidő:
Felelős:

2020. július 10.
Ács Rezső polgármester

2. a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 229. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint
2020. július 17- i hatállyal a Polgármesteri Hivatal engedélyezett
létszámát öt fővel csökkenti, így a Polgármesteri Hivatal
engedélyezett létszáma 199-ről 194-re csökken;
3. az alábbi szervezeti egységeket érintően az
létszámmódosításokat rendeli el:
aljegyző: egy álláshelycsökkenés;
Polgármesteri kabinet: egy álláshelycsökkenés;
Stratégiai Tervezési Osztály: három álláshelycsökkenés;
Közterület-felügyeleti csoport: három álláshelynövelés;
Controlling csoport: egy álláshelycsökkenés;
Főépítészi Iroda: kettő álláshelycsökkenés;
Önkormányzati Osztály: egy álláshelycsökkenés;

alábbi
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Szervezési
Igazgatóság:
egy
álláshelynövelés
igazgatóságvezetői álláshely létesítésével;

egy

Az álláshelycsökkentéssel érintett szervezeti egységekben
elrendeli a létszámcsökkentés végrehajtását, a felmentési idő
letelte után az álláshelyek a Polgármesteri Hivatal
létszámkeretéből elvonásra kerülnek;
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 17.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4. felhívja a jegyzőt, illetve aljegyző felmentését érintően a
polgármestert, hogy a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos
szükséges munkáltatói intézkedéseket tegyék meg, a betöltött
álláshelyeken a létszámcsökkentést felmentéssel hajtsák végre;
Határidő:
Felelős:

2020. július 17., illetve 2020. szeptember 16.
dr. Molnár Kata jegyző

5. biztosítja az 1.-3. pont szerinti álláshelyek megszüntetésével
együtt járó létszámcsökkentés pénzügyi fedezetét;
Határidő:
Felelős:

2020. július 17.
Ács Rezső polgármester

6. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjék a létszám-,
valamint a személyi juttatás előirányzat-módosítást tartalmazó
költségvetési rendeletmódosítás előkészítéséről és közgyűlés elé
terjesztéséről;
Határidő:
Felelős:

következő rendes közgyűlés
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

7. dönt arról, hogy az önkormányzat kertészeti, parkgondozási,
zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatainak ellátásával
2020. szeptember 30. napjától a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-t
bízza meg, melyhez szükséges forrást a humán erőforrással
együtt számára átadja, azzal, hogy a gazdasági társaság a
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya
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keretében működő Zöldfelület-karbantartó Csoport és
Köztisztasági Csoport alkalmazásában álló valamennyi
munkavállalót változatlan szerződési feltételekkel vesz át;
8. felkéri a jegyzőt, hogy az 6. pont szerinti feladatellátás
érdekében megkötni szükséges szerződésekre és szervezeti
átalakításokra, valamint a szervezeti és működési szabályzat
módosítására vonatkozó koncepcióra és a feladatok
ütemezésére tegyen javaslatot, és azt terjessze a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elé;
Határidő:
Felelős:

2020. július 30.
dr. Molnár Kata jegyző

9. felhívja a polgármestert, hogy a jegyző javaslatára a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23)
önkormányzati rendelet 7. függelékének módosítására
vonatkozó javaslatát e döntésnek megfelelően terjessze elő.
Határidő:
Felelős:

2./

2020. augusztus 03.
dr. Molnár Kata jegyző

Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című
pályázati felhívásra történő pályázat benyújtására
(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita Márta m.b. osztályvezető

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ezen napirendi pont
tárgyalására azért van szükség, mert a 100.000.000 forint keretösszegben állapodtak meg a
Közgyűlésen, de a Gazdasági Bizottság javaslata 117.000.000 forint lett, így a Közgyűlésnek
újra meg kell tárgyalnia. Felkéri a Bizottság elnökét, Bomba Gábort, hogy ismertesse a
Bizottság véleményét. Jelzi, hogy a Bizottság a jövőben legyen tekintettel a költségvetésre is,
és ezzel kapcsolatban annak alakulására is, hiszen a jelenlegi helyzetben még nem tudják,
milyen mértékű kiesésére lehet számítani ősztől.
Bomba Gábor képviselő, elnök Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság: Elmondja, hogy erre
azért volt szükség, mert a Bizottság álláspontja szerint, ha most van rá pályázat, akkor az összes
járda-út felújítást végezzék el, amire van árajánlat.
Ács Rezső polgármester: Felolvassa, mely utcákat érinti a fejlesztés.
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A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér képviselő: Az utcalista kiegészíthető további utcákkal?
Ács Rezső polgármester: Véleményem szerint igen, ha a képviselő jelzi, melyik utcával
egészítené ki, majd a Közgyűlés eldönti, és rendel mellé forrást. A másik lehetőség, hogy egy
másik utcát felcserél vele.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Ács Rezső polgármestertől kérdezi, hogy múlt csütörtök óta mi
változott, mert akkor még 25.000.000 forint rendelkezésre állt a pályázati forrásból. Ekkor
árajánlatokat kértek még. Ezután pénteken a Hivatalban azt a tájékoztatást kapta, hogy a
pályázati források teljes mértékben lefedettek. A teljes anyag elkészült a pályázathoz. Erre
miért volt szükség?
Ács Rezső polgármester: Nem érti teljesen a kérdést. Véleménye szerint a keretszerződés és
a pályázat kapcsolata nem teljesen egyértelmű a képviselő úrnak. A Kész Kft.-vel van egy
keretszerződése az Önkormányzatnak út-és járda felújításra. Ennek alapján lehet megbecsülni
egy négyzetméter árat, majd az egyes utcák költségét.
Kővári László képviselő: Egyetért a járdák felújításával. Kérdést tesz fel, hogy a Bizottság
elemezte-e, hogy egy folyóméter mennyibe kerül?
Bomba Gábor képviselő, elnök Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság: A Kész Kft.-vel való
keretszerződés alapján lehetett ezt kiszámolni, megbecsülni. A Bizottságnak ezt nem kellett
vizsgálnia. Ezen felül elmondja, hogy véleménye szerint új utcaneveket ebbe a listába már
beletenni nem lehet. Ezt az előző Közgyűlésen kellett volna jelezni, mivel ma van a leadási
határidő, és nem tudunk hozzá beszerezni árajánlatot. Javaslja, hogy a képviselők saját
körzetükben folyamatosan kérjenek árajánlatokat és legyen naprakész javaslatuk arra
vonatkozóan, melyik terület szorul fejlesztésre.
Ács Rezső polgármester: Ez így ment ez az eddigiekben is, azonban az önerő mértékében van
eltérés. Az előző ciklusban 30.000.000 forint volt ennek az összege, most egy kicsit bátrabb
volt a Közgyűlés, és 50.000.000 forintra növelte.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Most egy ajánlattevője van a városnak, akivel van
keretszerződés. Tudomása szerint ezt nem kell letölteni. Kéri, küldjék meg a Bizottságnak
betekintésre a keretszerződéses Kész Kft. ajánlatát. Ugyanis úgy gondolja, a más vállalkozók
által tett ajánlatok kedvezőbbek, és nem érti miért kell a keretszerződéses partnert választani,
ha van olcsóbb is, főleg ebben a gazdasági helyzetben.
Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy keretszerződés esetén az eljárás szerint a pályázók
közül a legkedvezőbb feltételeket adó pályázóval kötnek megállapodást két évre. Ennek
tartalma szerint, ha tőle rendelünk meg egy szolgáltatást, azt előre meghatározott áron
teljesíti. A keret kitöltése a Közgyűlés döntése, ha ez betelik, akkor új szerződést kell kötni
valakivel. Amikor a szerződő fél lett kiválasztva, akkor ők adták a legkedvezőbb ajánlatot. Más
vállalkozót addig nem lehet bevonni, amíg a határozott idejű szerződés le nem jár.
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Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér képviselő: Elmondja, hogy egy megelőző ülésen a Szabó Dezső
utcai orvosi rendelő építésének pályázata kapcsán volt lehetőség utólagos módosításra.
Kérdezi Bomba Gábor képviselőt, hogy ebben az esetben miért nem lehetséges.
Bomba Gábor képviselő, elnök Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság: Ez nem pályázatmódosítás, hanem a pályázat benyújtásáról döntünk. Ha lenne kész árajánlata, akkor felvehető
lenne még más utca is.
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér képviselő: Ezek alapján a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő
kapcsán is akkor előbb kellett volna lépni. Miért nem tették meg?
Bomba Gábor képviselő, elnök Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság: Megtettük.
Februárban. Aztán jött a pandemia.

További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.

Ács Rezső polgármester: Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér képviselő kérdésével kapcsolatban
megjegyzi, hogy a FIDESZ frakció nem képviselteti magát a Gazdasági Bizottságban, ezért az ő
véleményük nem jelenhetett meg. Így jogos a képviselő felvetése, miszerint további utcákat
javasolna, hiszen ezen a fórumon van rá tényleges lehetősége.
Máté Péter képviselő úr: Elmondja, hogy a lobbi erőt szeretné most kihasználni. Az 56-os úton
lenne egy gyalogátkelőhely, ehhez 20.000.000 forint szükséges. Vázlatok vannak már róla, de
a költségvetésből még 300.000 forint tervezői díjra sem jutott pénz. Nagyon fontos lenne
ennek a megvalósítása, balesetmegelőzés és az életvédelmi célból. Ezért szeretném kérni,
hogy erre 20.000.000 forintot a Közgyűlés a költségvetésből valamilyen módon biztosítson.
Ács Rezső polgármester: Tehát, van egy határozati javaslata, hogy épüljön meg egy
gyalogátkelőhely és ehhez a költségvetési forrást a közgyűlés biztosítsa?
Máté Péter képviselő úr: Igen, ez egy módosítóindítvány, aminek tartalma, hogy az 56-os úton
egy gyalogátkelőhelyhez szükséges önerőt, mivel ehhez nincs pályázat, a Közgyűlés a
költségvetésből biztosítson.
Murvai Árpád képviselő: Azt tanácsolja, hogy ezt nevezzék gördülő pályázatnak, véleménye
szerint így helyes, vagyis a jövő évi költségvetésben jelenjen meg, ha lesz rá anyagi forrás. Ha
van rá lehetőség, még nagyobb volumenben, és akkor minden képviselő behozhatja a
körzetéből a javaslatát.
Ács Rezső polgármester: Pontosításra szorul, hogy a Hivatalnak volt egy javaslata, amit a
Bizottság elé terjesztett. Ez a javaslat az elmúlt évek lakossági igényeinek megfelelően lett
összeállítva. A Bizottság más rangsor alapján hozta meg a döntését.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Nem tartja korrektnek Ács Rezső polgármester megjegyzését,
miszerint a FIDESZ frakció nélkül, az ÉSZ frakció hozta meg a döntést, nem hallgatta meg a
másik felet.
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Ács Rezső polgármester: A Gazdasági Bizottságban csak ÉSZ-es képviselők vannak és ők
döntöttek.
Rácz Zoltán Rókus képviselő úr: Úgy gondolja, korrektül jártak el. Nem vettek le utcát a
listáról. A Hivatalban rendelkezésre állt egy javaslat erről, egy adatbázis. Ehhez a frakció egykét módosítást fűzött, ezekhez kértek árajánlatot. Nem volt erőfölénnyel kvázi visszaélés.
Bomba Gábor képviselő, elnök Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság: Ezt szeretné
megerősíteni. A Hivatal összeállított egy listát a lakossági bejelentések alapján. Ezekből egyet
sem vettek ki, az összeset elfogadták. Szinte minden képviselői körzetben van fejlesztendő
utca. Három általuk újonnan javasolt utcára érkezett árajánlat, ezekkel egészítették ki a listát.
Kérték a Városüzemeltetést, hogy kérjen még be árajánlatot, de csak ennyi érkezett a
határidőig. Fontos volt, hogy teljes utcákat fedjenek le, amire rendelkezésre áll forrás is, és az
összes olyan utca benne legyen, amire most kész tervek vannak.
Zaják Rita képviselő: Máté Péter képviselőnek van egy módosító indítványa, de a módosító
javaslatról a mai ülésen nem érdemes szavazni, hiszen a pályázathoz nem csatolható.
Ács Rezső polgármester: Pontosítani szükséges. A zebra nem lehet része a pályázatnak. Máté
Péter képviselő azt kérte, hogy önálló forrásból készítse el a város.
Zaják Rita képviselő: Akkor nem most kell erről dönteni.
Ács Rezső polgármester: Tehát úgy kell érteni, hogy van kettő határozati javaslat ehhez a
napirendhez kapcsolódóan és lenne egy harmadik, hogy a közgyűlés döntsön abban, hogy a
szőlőhegyi zebrát saját forrásból megvalósítja. Nincs köze konkrétan ehhez a pályázathoz csak
ide kapcsolódott és a képviselőúr terjesztette elő. Miután több hozzászólást nem lát a vitát
lezárja. Módosító indítványként egy előterjesztés volt, először erre kér szavazást.

További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
463/2020. (VII.10.) határozata
gyalogátkelőhely létesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
úgy dönt, hogy a biztonságos közlekedés elősegítése érdekében,
a Szőlőhegy utca és az 56. számú közlekedési út
kereszteződésében, saját forrásból gyalogátkelőhelyet létesít.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester
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A polgármester szavazásra teszi fel az 1. sz. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
464/2020. (VII.10.) határozata
az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” című pályázati felhívásra történő pályázat
benyújtásáról
szóló
441/2020.
(VII.2.)
határozata
visszavonásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” című pályázati felhívásra történő pályázat
benyújtásáról szóló 441/2020. (VII.2.) közgyűlési határozatát
visszavonja;
2. úgy dönt, hogy a pályázat benyújtásáról új határozatban
rendelkezik.
Határidő:
Felelős:

2020. július 10.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel az 2. sz. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
465/2020. (VII.10.) határozata
az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” című pályázati felhívásra történő pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
dönt arról, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata „Szekszárd Megyei Jogú Város járda felújítása
2020” címmel pályázatot nyújt be az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati
felhívás szerinti c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
alcélra, az alábbi járdák felújítására:
Csap utca déli oldal (hrsz 5488)
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Csokonai utca (Mikes utca és Holub utca közötti szakasz)
déli oldal (hrsz 3954)
Kurucz utca (hrsz 5477, 5342/9)
Csokonai utca 7-9 sz. előtti járda (hrsz 2563/5)
Csokonai utca 11-13 sz. előtti járda (hrsz 2563/5)
Rákóczi utca 51-79 sz előtti járda (hrsz 2283/7)
Dózsa György utca járda (hrsz 1802)
Béla király tér börtön előtti járda (hrsz 1787)
Kadarka ltp 7-10 sz előtti járda (hrsz 403)
Bocskai utca (hrsz 1157)
Wosinsky ltp 1-3 (hrsz 2709/14)
Flórián utca (hrsz 1517)
Határidő:
Felelős:

2020. július 10.
Ács Rezső polgármester

2.
dönt, az 1.) pont szerinti pályázat költségvetéséről, az
igényelt támogatás és saját forrás összegéről, valamint a saját
forrás összegének biztosításáról Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében
Pályázat szerinti költségvetés összege:
117.233.220.- Ft
Saját forrás összeg:
67.233.220.- Ft
Igényelt támogatás:
50.000.000.- Ft
Határidő:
2021. február 15.
Felelős:
a költségvetés előterjesztése tekintetében Ács
Rezső polgármester
3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a pályázat határidőben
történő benyújtására, és az ezzel kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

3./

2020. július 10.
dr. Molnár Kata jegyző

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadása
(147. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
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Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést.

A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Az után érdeklődik, hogy tehet-e fel olyan kérdést, ami
nem az alapító okiratot érinti, hanem az Alisca Terra más ügyét?
Ács Rezső polgármester: Igen, de azt kéri, hogy maradjanak a tárgynál és ne hangozzon el
olyan információ, amire a zárt ülés szabályai vonatkoznak.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Nem hiszi, hogy zárt ülés lenne. Tudomása van arról,
hogy a szolgáltató a város egyik részéből heti két alkalommal szemetet, lomot szállít el. Ez
azért problémás, mert erre nincs - tudomása szerint - engedélyük, és az adott járműnek nem
ez a feladata, hanem a kehelyürítés.
Bomba Gábor képviselő, elnök Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság: A Bizottság nem
adott erre utasítást, és tudomása sincs arról, hogy más adott volna.
Ács Rezső polgármester: Ez bővebb utánajárást igényel, de hallott erről ő is. Mindenképpen
fényt kell deríteni rá, ha történik ilyen.

További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.

Máté Péter képviselő: Véleménye szerint is ki kell deríteni történik-e ilyen tevékenység a
városban.
Ács Rezső polgármester: Ennek hatáskörében utána tud járni.

További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
466/2020. (VII.10.) határozata
az Alisca Terra Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
3:208. § (2) bekezdése értelmében az Alisca Terra Nonprofit Kft.

20200710jkv_nyilvános

alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja;
Határidő:
Felelős:
2.

2020. július 10.
Ács Rezső polgármester

felhívja a polgármestert az alapító okirat aláírására.

Határidő:
Felelős:

2020. július 17.
Ács Rezső polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 9 óra 52 perckor
berekeszti és zárt ülésen folytatja a munkáját.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Göttlinger István
aljegyző
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