SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSE

Szám: I/F/91-11/2020
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. augusztus 29.
napján (szombat) 9:30 órakor, a Babits Mihály Kulturális Központ Remete termében (7100
Szekszárd, Szent István tér 10.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.
A képviselő-testület tagjai közül megjelentek:
Ács Rezső
Gyurkovics János
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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Összesen:

15 fő

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Göttlinger István
Majnayné Sajben Anna
Tamási Anna
Rozinka Attila
Weisz Gábor

aljegyző,
igazgatóságvezető
igazgatóságvezető
igazgatóságvezető
önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy az előző közgyűlésen
elmaradt egy napirendi pont, melynek a megtárgyalása nem tűr halasztást. Elmondja továbbá,
hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással fordult az Önkormányzathoz,
melyben kéri a Közgyűlés döntéséről szóló tájékoztatás megküldését, valamint a törvényességi
felhívás megtárgyalásáról szóló közgyűlési határozat kivonatát és a megtett intézkedés
dokumentumait. A Kormányhivatalnak történő mielőbbi válaszadás érdekében, ezt a témát
szeretné felvetetni második napirendi pontnak.

Ács Rezső polgármester megállapítja, hogy 15 fő képviselő jelen van, a Közgyűlés
határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy némileg más feltételek vannak, mint a közgyűlési
teremben, de az ülésről természetesen hangfelvétel készül. Először kéri, hogy szavazzanak a
kulturális intézmények alapító okiratának módosításáról szóló napirendi javaslatot.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15
fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott és
felvette napirendjére az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri, hogy az említett 185. számú előterjesztés tárgyában is
szavazzanak a napirendre vételről.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15
fő – 7 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadott el és
nem vette fel napirendjére a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
működésére és mulasztására tett törvényességi felhívás vonatkozásában tett
intézkedésekről” című napirendi pontot.
Illés Tamás képviselő: A szavazást követően szeretne hozzászólni az elutasított témához.
Ács Rezső polgármester: Tekintettel arra, hogy a témát a Közgyűlés nem vette napirendre,
nincs lehetőség hozzászólásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
Közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott, egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. Kulturális intézmények alapító okiratának módosítása
(184. számú írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Göttlinger István aljegyző: Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés nem vette fel napirendjére a
törvényességi felhívás vonatkozásában tett intézkedésekről szóló napirendi javaslatot, nincs
lehetőség ahhoz hozzászólni. A szeptemberi rendes ülésen ismételten napirendi javaslatra
kerül majd sor ebben a témában, ugyanis a Kormányhivatal felhívásának valamilyen formában
eleget kell tenni.

1. Kulturális intézmények alapító okiratának módosítása
(184. számú írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Ács Rezső polgármester: Röviden ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy az iratanyag már
korábban megküldésre került. Átadja a szót Csötönyi László képviselőnek.
Csötönyi László képviselő: A KCV nem tárgyalta az előterjesztést.
Kérdésszakaszban senki nem jelentkezett.
Vitaszakaszban senki nem jelentkezett.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
509/2020. (VIII.29.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján
1. a Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratát a melléklet
szerint módosítja;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 29.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a polgármestert a módosító okirat aláírására;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

3. felhívja az aljegyzőt az egységes szerkezetű alapító okirat
elkészítésére, valamint az okiratoknak a Magyar Államkincstár
Tolna Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a
törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
dr. Göttlinger István aljegyző
„Határozat javaslat I.” melléklete

Okirat száma: VI/B/…-1/2020.

Módosító okirat
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata által 2016. február 29. napján kiadott,
VI/B. 39-3/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.
(VIII. …) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint
módosítom:
1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az
igazgatót Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése választja meg a Kult. tv. 94. § (3) bekezdése alapján
pályázati eljárás keretében, munkaviszony létesítésével,
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb 5 év
határozott időre. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 19. § a)
pontjában foglalt munkáltatói jogokat Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közgyűlése, az Mötv. 19. § b)
pontjában foglalt egyéb munkáltatói jogokat Szekszárd Megyei
Jogú Város polgármestere gyakorolja felette. A Kult. tv. 45. § (4)
bekezdése alapján megbízásához, illetve megbízásának
visszavonásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése
szükséges.
2. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek
jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
1 munkaviszony
2 megbízási jogviszony

3

közfoglalkoztatási
jogviszony

jogviszonyt szabályozó
jogszabály
a Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény
a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Szekszárd, 2020. …………………….
P.H.
Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
510/2020. (VIII.29.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapító okiratának
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján
1. a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapító okiratát a melléklet
szerint módosítja;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 29.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a polgármestert a módosító okirat aláírására;
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

3. felhívja az aljegyzőt az egységes szerkezetű alapító okirat
elkészítésére, valamint az okiratoknak a Magyar Államkincstár
Tolna Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a
törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

2020. augusztus 31.
dr. Göttlinger István aljegyző

„Határozat javaslat II.” melléklete
Okirat száma: VI/B/…-1/2020.
Módosító okirat
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata által 2016. február 29. napján kiadott,
VI/B. 40-2/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról

szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.
(VIII. …) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint
módosítom:
1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az
igazgatót Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése választja meg a Kult. tv. 94. § (3) bekezdése alapján
pályázati eljárás keretében, munkaviszony létesítésével,
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb 5 év
határozott időre. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 19. § a)
pontjában foglalt munkáltatói jogokat Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közgyűlése, az Mötv. 19. § b)
pontjában foglalt egyéb munkáltatói jogokat Szekszárd Megyei
Jogú Város polgármestere gyakorolja felette. A Kult. tv. 68. § (2)
bekezdése alapján megbízásához, illetve megbízásának
visszavonásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése
szükséges.
2. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek
jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
1 munkaviszony
2 megbízási jogviszony

3

közfoglalkoztatási
jogviszony

jogviszonyt szabályozó
jogszabály
a Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény
a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Szekszárd, 2020. …………………….
P.H.
Ács Rezső polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 09:39 órakor berekeszti az ülést.
K.m.f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Göttlinger István
aljegyző

