Szám: IV.110-14/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. november 20án (csütörtökön) 19 óra 11 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott
alakuló üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Haag Éva, dr. Máté István, dr.
Mezei László Mihály, dr. Tóth Gyula, Ferencz Zoltán József, Gombás Viktória Rita,
Gyurkovics János, Kővári László, Pap Máté, Maller Béla, Rácz Zoltán Rókus, Szabó Balázs
György, Zaják Rita Andrea képviselők
Összesen: 15 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző
Pál József igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Herr Teréz főépítész,
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke,
dr. Horváth Kálmán Tolna Megyei Kormánymegbízott,
Amreinné dr. Gál Klaudia a Tolna Megyei Kormányhivatal
igazgatója,
Horváth István országgyűlési képviselő,
dr. Pilisi Gábor a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője,
dr. Balázs Gábor a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója,
Karaszi Péter a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője,
dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,
Sárközi János József a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,
az Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságainak
vezetői
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Napirend előtt a képviselők a Szekszárdi Belvárosi Római Katolikus Templomban 1800 órai
kezdettel tartandó szentmisén vettek részt.
Himnusz
Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyűlés
határozatképes, megnyitja az alakuló ülést. Felkéri dr. Molnár Pétert a Helyi Választási
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás végleges eredményét.
 Választás végleges eredményének ismertetése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke
dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke: Ismerteti a választások
végeredményét.
A polgármester választás eredménye: Szavazóként megjelent 11.877 állampolgár, Farkas
Károly független jelölt 491, dr. Hadházy Ákos Ányos az LMP jelöltje 4.892, Fenyvesi Csaba
Zsolt a JOBBIK jelöltje 879, Ács Rezső a FIDESZ-KDNP jelöltje 5.469 érvényes szavazatot
kapott. A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester Ács Rezső.
A 1. sz. választókerületben Ferencz Zoltán József a FIDESZ-KDNP jelöltje, a 2. sz.
választókerületben dr. Haag Éva a FIDESZ-KDNP jelöltje, a 3. sz. választókerületben
Gyurkovics János a FIDESZ-KDNP jelöltje, a 4. sz. választókerületben dr. Tóth Gyula a
FIDESZ-KDNP jelöltje, az 5. sz. választókerületben Kővári László a FIDESZ-KDNP jelöltje,
a 6. sz. választókerületben Csillagné Szánthó Polixéna a FIDESZ-KDNP jelöltje, a 7. sz.
választókerületben dr. Máté István a FIDESZ-KDNP jelöltje, a 8. sz. választókerületben Zaják
Rita Andrea az MSZP-PM-EGYÜTT-DK jelöltje, a 9. sz. választókerületben dr. Máté István
a FIDESZ-KDNP jelöltje, a 10. sz. választókerületben Gombás Viktória Rita a FIDESZKDNP jelöltje kapta a legtöbb szavazatot, így ők lettek Szekszárd város képviselői. A
kompenzációs listán bejutottak: Dr. Mezey László Mihály az MSZP-PM-EGYÜTT-DK
jelöltje, Rácz Zoltán Rókus az MSZP-PM-EGYÜTT-DK jelöltje, Szabó Balázs György a
JOBBIK jelöltje, Maller Béla az „Összefogás Szekszárdért Mozgalom” jelöltje.
 Megbízólevél átadása a polgármester részére, eskütétel
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke
Dr. Molnár Péter átadja a megbízólevelet a polgármester részére.
dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke: Kéri, hogy Ács Rezső polgármester
úr mondja utána az eskü szövegét:
„Én, Ács Rezső, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szekszárd Megyei Jogú Város fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
A polgármester letette az esküt és aláírta az esküokmányt.
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 Megbízólevelek átadása a képviselők részére, eskütétel
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke
A Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízóleveleket a képviselők részére.
Maller Béla: Bejelenti, hogy képviselői mandátumáról lemond, melynek oka, hogy az elmúlt
másfél év alatt egészségi állapota meggyengült, mely nem teszi lehetővé, hogy teljes értékű
munkát végezzen a közgyűlésben. Az elkövetkező időszakban az Összefogás Szekszárdért
Egyesületet Kerekes László fogja képviselni.
A Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízólevelet a Kerekes László képviselő
részére.
dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke: A Helyi Választási Bizottság
elnökeként rövid beszédet tart a Közgyűlés részére.
Ács Rezső polgármester: Előolvassa az eskü szövegét: „Én, ………….., becsületemre és
lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő
feladataimat Szekszárd Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
A képviselők letették az esküt és aláírták az esküokmányt.
Ács Rezső polgármester: Gratulál képviselőtársainak. A kiküldött meghívó alapján
javaslatot tesz az alakuló ülés napirendi pontjainak és azok tárgyalási sorrendjének
elfogadására.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és egyúttal az alábbi
napirendet állapította meg:
Napirend
1./

Polgármester programjának ismertetése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014-2019. évekre szóló
Gazdasági Programjának elkészítésére
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3./

Javaslat a polgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző
3

4./

Ideiglenes szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5./

Javaslat főállású alpolgármester választására
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6./

Főállású alpolgármester eskütétele
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7./

Javaslat a főállású alpolgármester illetményének, valamint költségtérítésének
megállapítására
(203. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8./

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
önkormányzati rendelet módosítására, valamint átfogó felülvizsgálatára
(204. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9./

Javaslat a Közgyűlés bizottságai tagjainak megválasztására
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10./

Külső bizottsági tagok eskütétele
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2014. (……….)
önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról (tervezet)
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1./

Polgármester programjának ismertetése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Köszöni a szekszárdiaknak, hogy türelemmel viselték az elmúlt
időszakot és szavazataikkal támogatták őket abban, hogy a mai napon megalakulhasson
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése. Köszöni a képviselő-jelölteknek, hogy részt
vettek a választási eljárásban és gratulál azoknak, akik bejutottak a város közgyűlésébe.
Megköszöni Horváth István leköszönő polgármester munkáját, akinek az elmúlt 8 évben
komoly szerepe volt a város életében bekövetkezett fejlődésben, továbbá reméli, hogy
országgyűlési képviselőként a jövőben is támogatni fogja a várost és a közgyűlés munkáját.
Azt a fejlődési utat szeretnék a következő 5 évben folytatni, amelynek alapjait az elmúlt 8
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évben tették le. Ennek a programnak az volt az üzenete, hogy Szekszárdot egy olyan élhető és
szerethető várossá tegyék, mely mindenki számára élhető várost jelent. Reméli, hogy a
következő években a fiatalok számára is tudnak olyan lehetőségeket, programokat kínálni,
melyekkel vissza tudják őket csábítani a városba, valamint az idősek számára is tudnak olyan
lehetőséget biztosítani, mellyel jobb életkörülményeket tudnak nyújtani. Szekszárd városának
is az a legfontosabb, hogy az itt élők megtalálják számításukat, az itt élő családok biztos
egzisztenciát tudjanak maguknak felépíteni. A következő esztendőkben munkahelyteremtő
fejlesztéseket, beruházásokat kell megvalósítani, ebben az önkormányzatnak szabályozó
szerepe van. Azzal a vállalkozói körrel, mely Szekszárd gazdaságát meghatározza, bíztató
jövő elé nézhetnek és bíznak abban, hogy a munkahelyteremtés területén jelentős
előrelépéseket tudnak tenni. Komoly együttműködésre van szükség és fontos, hogy a testület
a Kormánnyal megtalálja a közös hangnemet, annak érdekében, hogy az oktatási rendszerben
is olyan előrelépés történjen, amely lehetővé teszi, hogy jól képzett és a piaci igényeknek
megfelelő szakmákkal rendelkező fiatalok jöjjenek ki az oktatásból. A következő két évben
Szekszárdon 450-500 új munkahely fog létrejönni, ennek megteremtése érdekében már az
elmúlt hónapokban jelentős lépéseket tettek. Tegnapi napon nyílt meg az INTERSPAR
Áruház, mellyel 79 munkavállaló talált munkalehetőséget. Fontos a közmunka program
továbbfejlesztése és kiterjesztése. Látható, hogy azok az emberek, akik szeretnének dolgozni,
ezt a programot lépcsőként tudják használni annak érdekében, hogy visszakerüljenek a
munkaerő piacra. Erre jó példa az, hogy a programban részt vevők közül az önkormányzat az
idei évben 22 főt főállású dolgozónak fel tudott venni. Lezárult a választási küzdelem, a
munka kell, hogy előtérbe kerüljön, Szekszárd városának egy polgármestere és egy képviselőtestülete van. Kér mindenkit, hogy ennek a gondolatnak a szellemében végezze a következő öt
évben a munkáját. Mindenkire számít, aki ebben a munkában együtt tud gondolkodni és a
város fejlődése, élhetővé tétele szempontjából szeretne dolgozni. Nem szeretné, ha a
közgyűlési terem egyéni pártpolitikai érdekek színterévé válna. Az az általános tendencia,
mely az ország nagy részét jellemzi, Szekszárdon is jelentkezik. Egyre több idős van, rájuk
kiemelt figyelmet szeretnének fordítani. A lakótelepeket élhetőbbé szeretnék tenni, kevés a
pihenőhely és a kikapcsolódási lehetőség az idősek részére. Egy megyeszékhelynek szüksége
van több idősek otthonára, hogy mindazok számára, akik az idősebb kort szeretnék méltó
körülmények között leélni, ezt a lehetőséget fel tudják kínálni. Ez egy komoly kihívás lesz a
következő években. Gazdaságfejlesztésre a következő hét évben 6,9 milliárd Ft áll
rendelkezésre. A beruházásokkal kapcsolatban az elmúlt években sok kritika is érte a
városvezetést. Véleménye szerint ezekre a beruházásokra szükség volt, turisztikai és
gazdaságélénkítő szerepe volt, illetve olyan közösségi tereket hoztak létre, ahová a városlakók
szívesen mennek. Bízik benne, hogy a jövőben még több rendezvény kerül megrendezésre a
Béla király téren. Az Ipari Park fejlesztése további fontos feladat. Kiemelt feladatként
szeretné kezelni azt a lehetőséget, hogy egy alapvetően mezőgazdasági megye központjaként,
jelenleg még alapanyagként értékesített mezőgazdasági termékeket a jövőben feldolgozott
formában értékesítsék, tehát az élelmiszeripar betelepítése az Ipari Parkba mindenképpen
kiemelt feladat kell, hogy legyen. Fontos lehetőségek előtt állnak a logisztika tekintetében is.
Bízik benne, hogy ez újabb befektetőket, vállalkozásokat vonz majd és újabb munkahelyek
teremtődnek. Nagy lehetőséget jelent városunk számára az atomerőmű bővítése. Bízik benne,
hogy amikor megindul az építkezés majd az üzemeltetés, sok fiatal házaspár Szekszárdot
fogja lakóhelyéül választani. Erre a következő években tudatosan készülnek, a szabadidő
hasznos eltöltéséhez az infrastrukturális feltételeket tudja a város biztosítani, továbbá a
gyermekek számára a szükséges színvonalas intézményrendszert tudják biztosítani. Az
iskolarendszer alkalmas a megnövekedett létszám befogadására, azonban az óvodai és
bölcsődei férőhelyek tekintetében - az eddigi fejlesztéseken túl - újabb bővítésekre lesz
szükség. Továbbá minél több szekszárdi vállalkozás számára szeretnék biztosítani, hogy akár
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az építésnél, akár a későbbi üzemeltetésnél beszállítóként megjelenhessenek. A jelenlegi
lakásállomány nem lesz képes befogadni a letelepedni szándékozókat, ezért azokat a
területeket, amelyeket nem hasznosítottak ilyen célra, a következő öt évben meg kell tölteni
tartalommal. Jelentős lakásépítési feladat előtt állnak. Számítások szerint 2500-3000 fő fog
Szekszárdra jönni, 10%-kal nőhet a város lakosságának száma, erre fel kell készülni. Arra is
fel kell készülni, hogy a fejlesztési területek rendelkezésre álljanak a lakásépítésre, valamint a
vállalkozások betelepülésére. A turizmus területén vannak elmaradások. Az közösségi terek,
az AGÓRA program, a sportközpont, élményfürdő jelentős fejlődést értek el az elmúlt
években. Addig nem tudnak azonban továbblépni, amíg a turisztikai attrakciókat nem tudják
szálláskapacitással kiszolgálni. Bízik benne, hogy ezt a következő öt évben meg tudják oldani.
Terveik között szerepel, hogy a sportközpontot egy edzőközponttá alakítsák át, ehhez minden
infrastrukturális feltétel rendelkezésre áll. Ha az uszoda megépül, akkor a Dél-Dunántúl
legkorszerűbb és legsokoldalúbb sportkomplexuma fog rendelkezésre állni. Bízik benne, hogy
Szekszárd vonzó lesz a befektetők számára. Nagyot léptek előre az önkormányzati cégek
területén az elmúlt négy évben. A megye legnagyobb hulladékgazdálkodási és víziközmű
szolgáltatási cégét sikerült kiépíteni. Ez a többi önkormányzat és a cég menedzsmentjének
sikere is egyben. Szeretnék ezt a cégcsoportot a jövőben tovább erősíteni. Fontos, hogy a
közszolgáltatások területén a város szerepvállalása tovább erősödjön. A tavaszi-nyári
időszakban szeretnének még fesztiválokat szervezni. Folyamatban van az új vízbázis
kiépítése, 2015 őszétől már innen kaphatják a háztartások a vizet. Ez a fejlesztés 100%-os
támogatásból valósul meg. A külterületeken folytatják a megkezdett programot, a
közvilágítás és az utak kiépítését, kiegészülve a vízelvezetéssel. Látható, hogy jelentős
feladatok állnak az önkormányzat előtt. Ehhez kéri minden képviselőnek és minden
szekszárdi lakosnak a támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A közgyűlés a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.
2./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014-2019. évekre szóló
Gazdasági Programjának elkészítésére
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az írásbeli előterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 186/2014.(XI.20.) határozata
a gazdasági program előkészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján felkéri a polgármestert,
hogy készítse elő az Önkormányzat 2014-2019. évekre szóló
gazdasági programját, és azt terjessze jóváhagyás céljából a
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Közgyűlés elé.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági program
elkészítéséhez az előkészítés során kérjen javaslatot:
–
a Közgyűlés tagjaitól,
–
a bizottságoktól,
–
Tolna Megye 1. Számú Egyéni Választókerületében
megválasztott országgyűlési képviselőtől,
–
a Tolna Megyei Kormányhivataltól,
–
és az önkormányzat területén működő gazdasági
érdekképviseleti szervezettől, illetőleg gazdasági kamarától.

3./

Határidő:

2015. március 31.

Felelős:

Ács Rezső polgármester

Javaslat
a
polgármester
illetményének,
valamint
megállapítására
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

költségtérítésének

Ács Rezső polgármester: Bejelenti, hogy személyes érintettség miatt a szavazásban nem
vesz részt. Felkéri dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyzőt az előterjesztés
ismertetésére.
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző: A Polgármesteri Hivatal nevében
gratulál a képviselő-testület megválasztott tagjainak, polgármester úrnak. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224. §-a szabályozza a főállású polgármester
illetményére vonatkozó előírásokat, melynek jóváhagyását kéri a közgyűléstől.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
(Ács Rezső polgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 187/2014.(XI.20.) határozata
a polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-a,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
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törvény 224. §-a alapján a főállású polgármester illetményét
2014. október 12. napjától havi bruttó 747.900 Ft összegben
állapítja meg.
2. A Közgyűlés az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a főállású
polgármester költségtérítését havi bruttó 112.200 Ft összegben
állapítja meg.
3. A Közgyűlés az 1-2. pontokban meghatározott összeg forrását
az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletben az „Önkormányzat személyi juttatásai” keret terhére
biztosítja.

4./

Határidő:

2014. november 20.

Felelős:

Dr. Göttlinger István aljegyző

Ideiglenes szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Az ideiglenes szavazatszámláló bizottság tagjainak javasolja
megválasztani az alábbi személyeket:
Elnök: Kővári László képviselő
Tagok: Pap Máté képviselő, Szabó Balázs képviselő
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 188/2014.(XI.20.) határozata
Ideiglenes
Szavazatszámláló
Bizottság
tagjainak
megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
rendelet 25.§ (3) bekezdése alapján a főállású alpolgármestert
megválasztó titkos szavazás lebonyolítására az alábbi ideiglenes
szavazatszámláló bizottságot választja meg:
Elnök:

Kővári László képviselő

Tagok:

Pap Máté képviselő
Szabó Balázs képviselő

Határidő: 2014. november 20.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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5./

Javaslat főállású alpolgármester választására
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A főállású alpolgármesteri tisztség
ellátására dr. Haag Éva képviselő asszonyt javasolja.
dr. Haag Éva képviselő: Bejelenti, hogy személyes érintettség miatt nem vesz részt a
szavazásban.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Bejelenti, hogy nem vesz részt a szavazásban
személyes érintettség miatt.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Közgyűlés titkos szavazással választotta meg a főállású alpolgármestert. A titkos
szavazásról készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kővári László képviselő: Az Ideiglenes Bizottság elnökeként ismerteti a szavazás
végeredményét: A közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett dr. Haag Éva képviselő
asszonyt választotta meg alpolgármesterré:
(dr. Haag Éva és Csillagné Szánthó Polixéna képviselők nem vettek részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 189/2014.(XI.20.) határozata
a főállású alpolgármester megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 74. § (1)-(2) bekezdései alapján, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.)
önkormányzati rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a főállású
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesteri tisztségre
dr. Haag Éva
képviselőt választja meg.
Határidő:
Felelős:
6./

2014. november 20.
Ács Rezső polgármester

Főállású alpolgármester eskütétele
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Felkéri dr. Haag Éva alpolgármestert az eskütételre. Kéri, hogy az
alpolgármester asszony mondja utána az eskü szövegét: „Én, dr. Haag Éva, becsületemre és
lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő
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feladataimat Szekszárd Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

érdekében

dr. Haag Éva alpolgármester letette az esküt és aláírta az esküokmányt.
7./

Javaslat a főállású alpolgármester illetményének, valamint költségtérítésének
megállapítására
(203. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. A törvényben biztosított
keretek között javasolja dr. Haag Éva alpolgármester illetményét 673.100 Ft, költségtérítését
pedig 101.000 Ft összegben megállapítani. Bejelenti, hogy előzetes egyeztetés alapján dr.
Haag Éva alpolgármester és Csillagné Szánthó Polixéna képviselő személyes érintettség miatt
nem vesznek részt a szavazásban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
(dr. Haag Éva alpolgármester és Csillagné Szánthó Polixéna képviselő nem vett részt a
szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 190/2014.(XI.20.) határozata
a főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének
megállapításáról
1.Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a foglalkoztatási jogviszonyban álló főállású alpolgármester
illetményét 2014. november 20. napjától a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján havi bruttó
673.100 Ft összegben állapítja meg.
2. A Közgyűlés a foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármesternek az Mötv. 80.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint havi bruttó 101.000 Ft összegű költségtérítést állapít
meg.
3. A Közgyűlés az 1-2. pontok forrását az önkormányzat
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az
„Önkormányzat személyi juttatásai” keret terhére biztosítja.
Határidő:

2014. november 20.

Felelős:

Dr. Göttlinger István aljegyző
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8./

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
önkormányzati rendelet módosítására, valamint átfogó felülvizsgálatára
(204. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita Andrea képviselő: Mi indokolja azt, hogy a 2010. évben 3 főről 4 főre
felemelkedő frakciólétszám most 5 főre emelkedik?
Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző: A közgyűlés döntése, hogy hány fővel
működhet egy frakció.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Kéri a képviselő-testülettől, hogy ha az együttműködés
szellemében szeretnének dolgozni, akkor térjenek vissza a 2010. évi állapotra, amikor 3 fővel
lehetett frakciót alapítani. Ésszerűbbnek tartaná, fontos lenne, hogy a város érdekében
mindenkinek legyen hozzászólási, véleményalkotási lehetősége. Kéri, hogy a közgyűlés a
frakció alakításához szükséges létszámot 3 főben állapítsa meg.
A polgármester szavazásra teszi fel Rácz Zoltán Rókus képviselő módosító javaslatát, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 3 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és 4
tartózkodással elvetett.
Szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 15 fő – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett
elfogadott és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 21/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 191/2014.(XI.20.) határozata
a
Szervezeti
és
Működési
Szabályzat
átfogó
felülvizsgálatának elkészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján felkéri a
jegyzőt, hogy a Közgyűlés soron következő rendes ülésére
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készítse el a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
10/2000.
(IV.17.)
önkormányzati
rendelet
átfogó
felülvizsgálatát, és tegyen javaslatot a módosításra, vagy új
rendelet megalkotására.
Határidő:
Felelős:
9./

soron következő rendes ülés
Dr. Göttlinger István aljegyző

Javaslat a Közgyűlés bizottságai tagjainak megválasztására
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: A bizottsági struktúrára ugyanazt a javaslatot tették, mely az előző
négy évben működött. Ez egy áttekinthető és viszonylag alacsony számot jelentő működési
modell, mely az előző időszakban már bebizonyította, hogy jól tud működni. Ismerteti a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság személyi összetételére vonatkozó javaslatot:
A bizottság elnöke: Kővári László elnök
Tagjai: Gyurkovics János képviselő
Szabó Balázs György képviselő
dr. Mezei László Mihály képviselő
Szegedi Attila külső tag
Máté Péter külső tag
Szabó Zsolt külső tag
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság személyi összetételével kapcsolatban kérdés, hozzászólás
nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Bejelenti, hogy az érintett képviselők előzetes egyeztetés alapján
nem vesznek részt a szavazásban.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság elnöke Kővári László legyen. A javaslatot a közgyűlés - melynek létszáma 15 fő 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
(Kővári László személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagja
Gyurkovics János legyen. A javaslatot a közgyűlés - melynek létszáma 15 fő - 13 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
(Gyurkovics János személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagja
Szabó Balázs György legyen. A javaslatot a közgyűlés - melynek létszáma 15 fő - 14 igen
szavazattal elfogadta.
(Szabó Balázs György személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagja dr.
Mezey László Mihály legyen. A javaslatot a közgyűlés - melynek létszáma 15 fő - 14 igen
szavazattal elfogadta.
(dr. Mezey László Mihály személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság külső
tagjai Szegedi Attila, Máté Péter és Szabó Zsolt legyenek. A javaslatot a közgyűlés melynek létszáma 15 fő - 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
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Ács Rezső polgármester: Ismerteti a Humán Bizottság személyi összetételére vonatkozó
javaslatot:
A bizottság elnöke: Csillagné Szánthó Polixéna képviselő
tagjai: Pap Máté képviselő
dr. Máté István képviselő
Zaják Rita Andrea képviselő
dr. Faludiné Uzsoki Valéria külső tag
Takács Zoltán külső tag
Nepp Péter Zoltán külső tag
A Humán Bizottság személyi összetételével kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
dr. Haag Éva alpolgármester: Bejelenti, hogy az elnök személyére történő szavazásban
személyes érintettség miatt nem vesz részt.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Humán Bizottság elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna legyen. A javaslatot a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 13
igen szavazattal elfogadta.
(Csillagné Szánthó Polixéna és dr. Haag Éva személyes érintettség miatt nem vett részt a
szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Humán Bizottság tagja Pap Máté legyen. A
javaslatot a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
(Pap Máté személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Humán Bizottság tagja dr. Máté István
legyen. A javaslatot a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 13 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta.
(dr. Máté István személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Humán Bizottság tagja Zaják Rita Andrea
legyen. A javaslatot a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal elfogadta.
(Zaják Rita Andrea személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Humán Bizottság külső tagjai dr. Faludiné
Uzsoki Valéria, Takács Zoltán és Nepp Péter Zoltán legyenek. A javaslatot a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal elfogadta.
Ács Rezső polgármester: Ismerteti a Szociális és Egészségügyi Bizottság személyi
összetételére vonatkozó javaslatot:
A bizottság elnöke: Dr. Tóth Gyula képviselő
tagjai: Ferencz Zoltán József képviselő
Gombás Viktória Rita képviselő
Kerekes László Géza képviselő
Rácz Zoltán Rókus képviselő
Horváth Jánosné külső tag
Lemle Béláné külső tag
A Szociális és Egészségügyi Bizottság személyi összetételével kapcsolatban kérdés,
hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnöke dr. Tóth Gyula legyen. A javaslatot a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő –
12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
(dr. Tóth Gyula személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja
Ferencz Zoltán József legyen. A javaslatot a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 13 igen
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
(Ferencz Zoltán József személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja
Gombás Viktória Rita legyen. A javaslatot a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 13 igen
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
(Gombás Viktória Rita személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja
Kerekes László Géza legyen. A javaslatot a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 13 igen
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
(Kerekes László Géza személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja
Rácz Zoltán Rókus legyen. A javaslatot a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 13 igen
szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta.
(Rácz Zoltán Rókus személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság külső
tagjai Horváth Jánosné és Lemle Béláné legyenek. A javaslatot a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 192/2014.(XI.20.) határozata
a Közgyűlés bizottságai tagjainak megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
önkormányzati rendelet 50. § (1) bekezdése alapján az állandó
bizottságok tisztségeire képviselő, illetve külső tagként az alábbi
személyeket választja meg:
1./ Gazdasági és Pénzügyi Bizottság:
A bizottság elnöke: Kővári László elnök
tagjai: Gyurkovics János képviselő
Szabó Balázs György képviselő
dr. Mezei László Mihály képviselő
Szegedi Attila külső tag
Máté Péter külső tag
Szabó Zsolt külső tag
2./ Szociális és Egészségügyi Bizottság:
A bizottság elnöke: Dr. Tóth Gyula képviselő
tagjai: Ferencz Zoltán József képviselő
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Gombás Viktória Rita képviselő
Kerekes László Géza képviselő
Rácz Zoltán Rókus képviselő
Horváth Jánosné külső tag
Lemle Béláné külső tag
3./ Humán Bizottság:
A bizottság elnöke: Csillagné Szánthó Polixéna képviselő
tagjai: Pap Máté képviselő
dr. Máté István képviselő
Zaják Rita Andrea képviselő
dr. Faludiné Uzsoki Valéria külső tag
Takács Zoltán külső tag
Nepp Péter Zoltán külső tag
Határidő:
Felelős:

10./

2014. november 20.
Ács Rezső polgármester

Külső bizottsági tagok eskütétele
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Felkéri a megválasztott külső bizottsági tagokat az eskütételre.
Kéri, hogy mondják utána az eskü szövegét: Én, ………….., becsületemre és
lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; külső bizottsági tag tisztségemből
eredő feladataimat Szekszárd Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
A külső bizottsági tagok az esküt letették és aláírták az esküokmányt.

11./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2014.
(……….)
önkormányzati
rendelete
az
önkormányzati
képviselők
tiszteletdíjáról (tervezet)
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1
tartózkodás mellett elfogadott és megalkotta az alábbi rendeletet:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 22/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szózat
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 20 óra 40 perckor
berekeszti.
K m f.

Ács Rezső
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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