Szám: I/F/91-6/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. június 25-én
(csütörtökön) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, Gyurkovics János alpolgármester, Bomba Gábor László, Csillagné
Szánthó Polixéna, Csötönyi László, Faragó Zsolt, Gulyás Róbert, Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér,
Illés Tamás, Kővári László, Máté Péter, Móra Viktória, Murvai Árpád, Rácz Zoltán Rókus, Zaják
Rita képviselő.
Összesen: 15 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Nagy Csilla aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Rozinka Attila igazgatóságvezető,
Herr Teréz főépítész,
dr. Wirth Noémi osztályvezető,
Rikker Anita Márta mb. osztályvezető,
dr. Bodor Adrienn osztályvezető,
Weisz Gábor önkormányzati referens,
Smolek Erika kodifikátor,
Berlinger Attila kommunikációs referens,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívottak:
Kálóczi Andrea KEF titkár,
Gyurkó László,
Csukle Tibor ügyvezető,
Szabó Antal Mihály ügyvezető,
Ferenc Vilmos CK vezető.
Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 15 fő képviselő jelen
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van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a kiküldött pótanyagban új
előterjesztés-javaslatok is szerepelnek, illetve kiosztásra került néhány anyag az ülésen.
Ismerteti az új előterjesztés-javaslatokat, a nyilvános ülésen tárgyalni javasoltak felsorolva:
1. Megállapodás a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata között a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában elhelyezett
AJKP-ban résztvevő tanulók kollégiumi étkezésének biztosítására
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

2. Javaslat a 139/2020. (IV.3.) közgyűlési határozat visszavonására
(119. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
3. Javaslat a Szabó Dezső utcában épülő orvosi rendelő építésének felfüggesztésére és
helyszínmódosítási kérelem benyújtására
(118. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

4. A szekszárdi iskolában tanuló, nem szekszárdi lakhellyel rendelkező diákok nyári
napközis ellátásával kapcsolatos döntéshozatal
(120. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2020. (……)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(121. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Illés Tamás önkormányzati képviselő
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
6. Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2020.” program önkormányzati megvalósításáról
(122. sz. előterjesztés-javaslat)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Szántósi Tünde humánpolitikai referens
7. Javaslat megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztal tagi pozíció betöltésére
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(124. sz. előterjesztés-javaslat)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2020. (……)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(123. számú előterjesztés-javaslat)
Előterjesztő: Bomba Gábor László önkormányzati képviselő, ÉSZ frakcióvezető
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
dr. Molnár Kata jegyző: A zárt ülés napirendjére az alábbi két előterjesztés-javaslat került
kiküldésre:
1. Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. v.a. végelszámolásának lezárása
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
2. Kérelmek önkormányzati bérlakások igénylésére,
meghosszabbítására
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

lakásbérleti

szerződések

Zaják Rita képviselő: Három kérdést szeretne feltenni a polgármesternek, 1. Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gyermektáborok, 2. Alfa-Nova Kft-vel folytatott
perek, 3. Szőlőszem Egyesület támogatása témákban.
Bomba Gábor frakcióvezető ügyrendi hozzászólása: Kéri, hogy a közgyűlés az SZMSZmódosítással kapcsolatos napirendi pontot tárgyalja elsőként.
Kővári László képviselő: Szeretné kérni, hogy Baki Péter festőművész, szekszárdi borászokról
készült képei kerüljenek ismét kiállításra a díszterembe, erről kérdezi a polgármestert.
Murvai Árpád képviselő: Köszönti az új képviselő asszonyt.
Zaják Rita képviselő ügyrendi kérdése: Jegyző asszonytól kérdezi, hogy az ALFA-NOVA Kft.
pereivel kapcsolatos kérdését lehet-e nyílt ülésen tárgyalni?
dr. Molnár Kata jegyző: Kérdést feltenni nyilvános ülésen lehet a polgármesternek, ezért
javasolja, hogy az Alfa-Nova Kft-vel kapcsolatos perekről szóló tájékoztatás című
előterjesztésről döntsön a közgyűlés.
Ács Rezső polgármester: Támogatja a javaslatot, tekintettel arra, hogy az önkormányzat
érdekeit sértheti, ha olyan információk hangzanak el, amik befolyásolhatják a pereket. Felteszi
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név szerinti szavazásra a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat és az Alfa-Nova Kft.
között zajló perekről szóló szóbeli tájékoztatás új napirendi pont javaslat zárt ülésen történő
felvételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő
tagjainak száma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és zárt ülés napirendjére vette az előterjesztést.
A szavazás NÉV szerinti eredménye:
Bomba Gábor László
Csillagné Szánthó Polixéna
Csötönyi László
Faragó Zsolt
Gulyás Róbert
Gyurkovics János
Illés Tamás
Kővári László
Murvai Árpád
Rácz Zoltán Rókus
Zaják Rita
Ács Rezső
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
Móra Viktória
Máté Péter

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Ács Rezső polgármester: Egyenként teszi fel szavazásra a napirendi pont-javaslatokat.
A polgármester szavazásra teszi fel a 116. számú előterjesztés-javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott és felvette napirendjére az előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a 119. számú előterjesztés-javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 15 fő – 9 igen szavazattal, 6 nem szavazat
ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott és felvette napirendjére az előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a 118. számú előterjesztés-javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 15 fő – 10 igen szavazattal, 5 nem szavazat
ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott és felvette napirendjére az előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a 120. számú előterjesztés-javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat
nélkül, tartózkodás nélkül elfogadott és felvette napirendjére az előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a 121. számú előterjesztés-javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 15 fő – 8 igen szavazattal, 6 nem szavazat
ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadott és felvette napirendjére az előterjesztést.
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A polgármester szavazásra teszi fel a 122. számú előterjesztés-javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott és felvette napirendjére az előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a 124. számú előterjesztés-javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 15 fő – 15 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott és felvette napirendjére az előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a 123. számú előterjesztés-javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 15 fő – 8 igen szavazattal, 7 nem szavazat
ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott és felvette napirendjére az előterjesztést.
dr. Molnár Kata jegyző ügyrendi javaslata: A zárt ülés napirendjére felkerülő előterjesztésjavaslatokról is név szerint szükséges szavazni. A 94., számú, 114. számú, illetve 100. számú
előterjesztések napirendre történő felvétele név szerinti szavazást igényel. Javasolja, hogy a
felsorolt napirendekről egyszerre szavazzon a közgyűlés. Amennyiben nem egyhangú szavazás
születik, fel kell bontani előterjesztésenként a szavazást. Új előterjesztés-javaslatként szerepel
a „Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. v. a. végelszámolásának lezárása” című 115.
számú, illetve a „Kérelmek önkormányzati bérlakások igénylésére, lakásbérleti szerződések
meghosszabbítására” című, 117. sz. előterjesztés zárt ülés napirendjére történő felvétele.
A polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott, zárt ülés napirendjére kerülő
javaslatokat, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 15 fő – 15 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott és zárt ülés
napirendjére vette az előterjesztést.
A szavazás NÉV szerinti eredménye:
Bomba Gábor László
Csillagné Szánthó Polixéna
Csötönyi László
Faragó Zsolt
Gulyás Róbert
Gyurkovics János
Illés Tamás
Kővári László
Murvai Árpád
Rácz Zoltán Rókus
Zaják Rita
Ács Rezső
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
Móra Viktória
Máté Péter

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

NYILVÁNOS ÜLÉS NAPIRENDJE:

1.

Emlékezés néhai Kovács János városvezetőre
(97. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előkészítésért felelős: dr. Göttlinger István aljegyző, Berlinger Attila kommunikációs
referens
2.

Beszámoló a Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedély-segítő Szolgálat
2019. évi tevékenységéről
(103. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…)
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(101. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, Tamási Anna igazgatóságvezető,
Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző, Smolek Erika kodifikátor

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolókról és a parkolási díjakról szóló 5/2015.
(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(98. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, dr. Varga András osztályvezető

5.

Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2019.
évi alakulásáról
(106. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila kommunikációs referens

6.

A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme visszatérítendő támogatással
kapcsolatban
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

7.

A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(105. számú előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

8.

Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő uszoda beruházás során ellátandó
tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére
(113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Gyurkó László
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9.

Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására
(111. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

10.

Döntés a 2020. június 25-től induló közfoglalkoztatásról
(112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

11.

Javaslat képviselő delegálására a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába
(110. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

12.

Javaslat a Mária Út Közhasznú Egyesületben képviseleti jog rendezésére
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi osztályvezető

13.

Tájékoztatás a veszélyhelyzetben meghozott döntésekről
(104. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Önkormányzati Osztály

14.

Tájékoztatás a veszélyhelyzet során elvégzett feladatokról
(99. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

15.

„Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány kérelme
(90. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető, Farkas Mónika
vagyonhasznosítási ügyintéző

16.

A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása
(92. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

17.

A Szekszárdi Vasárnap kiadói jogáról való döntés
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
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18.

A Szekszárdi Szüreti Napok megrendezésével kapcsolatos döntéshozatal
(108. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

19.

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
(102. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető

20.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

21.

Megállapodás a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata között a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában elhelyezett AJKPban résztvevő tanulók kollégiumi étkezésének biztosítására
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

22.

Javaslat a 139/2020. (IV.3.) közgyűlési határozat visszavonására
(119. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

23.

Javaslat a Szabó Dezső utcában épülő orvosi rendelő építésének felfüggesztésére és
helyszínmódosítási kérelem benyújtására
(118. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

24.

A szekszárdi iskolában tanuló, nem szekszárdi lakhellyel rendelkező diákok nyári
napközis ellátásával kapcsolatos döntéshozatal
(120. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

25.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2020. (……)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(121. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Illés Tamás önkormányzati képviselő
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
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26.

Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2020.” program önkormányzati megvalósításáról
(122. sz. előterjesztés-javaslat)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Szántósi Tünde humánpolitikai referens

27.

Javaslat megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztal tagi pozíció betöltésére
(124. sz. előterjesztés-javaslat)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

28.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2020. (……)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(123. számú előterjesztés-javaslat)
Előterjesztő: Bomba Gábor László önkormányzati képviselő, ÉSZ frakcióvezető
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

29.

Kérdések

ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE
30.

Városi díjak, elismerések adományozása
(91. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense

31.

Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója
(94. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
Előkészítésért felelős: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató, Radványi Petra testületi
referens

32.

Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetői 2019.
évre előírt teljesítménykövetelményeinek értékelésére, valamint a 2020. évi
teljesítménykövetelményeinek meghatározására
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

33.

Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak
megbízására
(100. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
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34.

Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(96. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens

35.

Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. v.a. végelszámolásának lezárása
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

36.

Kérelmek önkormányzati bérlakások igénylésére,
meghosszabbítására
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

37.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat és az Alfa-Nova Kft. között zajló perekről
szóló szóbeli tájékoztatás

lakásbérleti

szerződések

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2020. (……)

önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(123. számú előterjesztés-javaslat)
Előterjesztő: Bomba Gábor László önkormányzati képviselő, ÉSZ frakcióvezető
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: Az előző ciklusban többször jelezte az ellenzék, hogy nem volt
megfelelő az előterjesztések előkészítettsége, későn ismerték meg az anyagokat. Ez az anyag
is pont ilyen, pár órája jutott el hozzánk. Megéri a frakcióvezetőt, hogy ismertesse az anyagot.
Bomba Gábor frakcióvezető: A lényege, hogy 2019. december 23-án elfogadott SZMSZ-ben
lévő, beszerzésekkel kapcsolatos jogköröket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak
visszaadják.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 4
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
23/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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20200625jkvny

(A rendeletmódosítás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
2.

Emlékezés néhai Kovács János városvezetőre
(97. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Göttlinger István aljegyző, Berlinger Attila kommunikációs
referens

Ács Rezső polgármester: Megkéri Berlinger Attilát, hogy méltassa a néhai városvezető Kovács
János életútját és kéri a közgyűlést, hogy egy perces néma felállással adózzon a testület az
elhunyt emlékének.
Néhai Kovács János életútja hangzik el Berlinger Attila kommunikációs referens
tolmácsolásában. A közgyűlés egy perces néma csenddel adózik az elhunyt városvezető emléke
előtt.
Ács Rezső polgármester: Javasolja a közgyűlésnek, hogy Kovács János temetési költségét az
önkormányzat részben vagy egészben vállalja át.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Az ÉSZ-frakció tagjai közül csak neki volt személyes kapcsolata
Kovács Jánossal, aki Nedók Pál után vette át a város vezetését, aki népszerű volt a városban.
A döntések nagyrészt a pártbizottságban születtek, de egy jó tanácselnök nagyon sokat tudott
segíteni a városnak. 1987 végén alakítottak egy „Szekszárdért” nevű civil klubot, melynek
kapcsán is kapcsolatban állt vele. Embersége, tisztessége megkérdőjelezhetetlen volt. A
főhajtáson túlmenően kéri, hogy a temetés költségeit vállalja át a város, de minimum a
díszpolgároknak járó maximális összeg erejéig.
dr. Molnár Kata jegyző: Kéri, hogy a közgyűlés hozzon konkrét, végrehajtható döntést a
javaslat alapján.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Ő nem egyeztetett a családdal, nem tudja, mennyi a temetési
költség. A teljes költséget javasolja átvállalni.
dr. Göttlinger István aljegyző: Négyszázezer forint a temetés költsége.
Ács Rezső polgármester: Elhangzott a teljes költségátvállalásról szóló javaslat. Azt teszi fel
szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
391/2020. (VI.25.) határozata
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néhai Kovács János városvezető temetési költségének
átvállalásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
úgy dönt, hogy néhai Kovács János szekszárdi városvezető előtt
tisztelegve az elhunyt temetési költségeit teljes mértékben
átvállalja az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének terhére.
3.

Beszámoló a Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedély-segítő
Szolgálat 2019. évi tevékenységéről
(103. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető

Kálóczi Andrea intézményvezető: Szóban nem szeretné kiegészíteni az írásban kiküldött
előterjesztést.
Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Máté Péter képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlegi létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
392/2020. (VI.25.) határozata
a Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat tevékenységéről szóló
beszámolót;
2.
köszönetét és elismerését fejezi ki a
munkatársainak a 2019. évben végzett munkájukért.

szolgálat

Határidő: 2020. június 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…)
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(101. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, Tamási Anna igazgatóságvezető,
Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző, Smolek Erika kodifikátor

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság pótlólagos
adatszolgáltatást kért, melyet megkaptak, ezért az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Máté Péter bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Murvai Árpád bizottsági elnök: Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csötönyi László bizottsági elnök: A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
24/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete a 2019. évi
költségvetés végrehajtásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolókról és a parkolási díjakról szóló
5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(98. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, dr. Varga András osztályvezető
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Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményének
ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja egy kiegészítő határozati javaslattal,
melyet ismertet:
„1. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szabálytalan parkolást és a 2 órás zónákat
az elkövetkező 2 hónapban a Közterület felügyelet kiemelten ellenőrizze és kérje meg
erre a Rendőrséget is.2. A kiemelt ellenőrzési időszak végeztével az ezzel kapcsolatos
tapasztalatairól a GVB közlekedési tanácsának számoljon be.”
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Máté Péter képviselő: Jól érti a frakcióvezetőt, hogy arra kérnék a közterület-felügyeletet,
hogy a korlátozott parkolási zónákat fokozottan ellenőrizzék? Fel is hívja a lakosság figyelmét,
hogy kezdjék el használni az órákat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
25/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete a közterületi
parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015.
(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Ács Rezső polgármester: Szavazásra teszi fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
határozati javaslatát.
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
393/2020. (VI.25.) határozata
a közterületi parkolások ellenőrzéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szabálytalan
parkolást és a két órás zónákat az elkövetkező két hónapban a
közterület-felügyelet kiemelten ellenőrizze és kérje meg erre a
Rendőrséget is;
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2.
a kiemelt ellenőrzési időszak végeztével az ezzel
kapcsolatos tapasztalatairól a GVB Közlekedési Tanácsának
számoljon be.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

6.

Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak
2019. évi alakulásáról
(106. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila kommunikációs referens

Berlinger Attila kommunikációs referens: A bizottsági üléseken már elmondta, hogy rövidebb
volt a 2019-es év beszámolója a többi évhez képest. Tavaly az önkormányzati választások miatt
sem kerülhetett sor néhány programra, illetve a 2020-as évet pedig minden testvérváros
szempontjából befolyásolja a koronavírus-járvány, senki nem tervez egyelőre látogatásokat.
Szívesen készít nagyobb tájékoztató anyagot Szekszárd testvérvárosi kapcsolatairól, az
újonnan megválasztott képviselők részére elsősorban.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Murvai Árpád bizottsági elnök: Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja, szóbeli kiegészítést tettek a beszámolóhoz.
Csötönyi László bizottsági elnök: A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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
394/2020. (VI.25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi
kapcsolatainak 2019. évi alakulásáról szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szekszárd Megyei
Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak alakulásáról
szóló 2019. évi beszámolót elfogadja.
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7.

A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme visszatérítendő támogatással kapcsolatban
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Murvai Árpád bizottsági elnök: Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Máté Péter bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Csötönyi László bizottsági elnök: A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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
395/2020. (VI.25.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
dönt arról, hogy az Önkormányzat megállapodjon a
Kosárlabda Sport Club Szekszárddal az egyesület részére az
I/F/152-1/2019 iktatószámú szerződés alapján nyújtott
5.000.000 forint visszatérítendő támogatásra vonatkozó
megállapodás módosításáról, a támogatás vissza nem térítendő
támogatássá alakításáról;
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a
megállapodást módosító megállapodás
aláírásával kapcsolatos intézkedések megtételére;
Határidő:
Felelős:

támogatási

2020. június 30.
dr. Molnár Kata jegyző
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3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a döntés alapján a 2020.
évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésére, és a
döntéshozó elé történő beterjesztésére.
Határidő:
Felelős:

8.

2020. szeptember 30.
dr. Molnár Kata jegyző

A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(105. számú előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy azokat a támogatásokat, melyeket a veszélyhelyzetre
hivatkozással be kellett fagyasztaniuk, tegye vissza a Közgyűlés a költségvetési sorokra. Kéri a
bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
fedezethiányra tekintettel nem javasolja a támogatás nyújtását. A bizottság kéri, hogy a
kérelmet a költségvetés következő módosítását követően tárgyalják újra.
Murvai Árpád bizottsági elnök: Az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság javaslatát támogatja.
Máté Péter bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság ugyancsak fedezethiányra hivatkozva nem
támogatja a kérelmet és javasolja a közgyűlésnek, hogy a költségvetés következő
módosításakor térjenek vissza rá.
Csötönyi László bizottsági elnök: A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság az
előterjesztést a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát teszi fel
szavazásra.
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
396/2020. (VI.25.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelmét
nem támogatja;
2.
a kérelmet a 2020. évi költségvetésének módosítását
követően ismételten megtárgyalja.
Határidő:
a költségvetési rendelet
módosítását követően
Felelős:
Ács Rezső polgármester

9.

soron

következő

Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő uszoda beruházás során ellátandó
tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére
(113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Gyurkó László

Ács Rezső polgármester: Meghívták Gyurkó Lászlót, aki esetleg szakmai segítséget tud
nyújtani, versenyzői pályafutásából adódóan jól ismeri a szakmai sztenderdeket. Javasolja a
közgyűlésnek, hogy az új uszoda tekintetében bízza meg szakmai felügyelettel Gyurkó urat.
Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a „Javaslat az
önkormányzati tulajdonban lévő uszodaberuházás során ellátandó tanácsadói tevékenységgel
kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek nem javasolja elfogadásra; javasolja a Közgyűlésnek, hogy bízza meg az úszó- és
vízilabda szakosztály vezetőjét azzal, hogy vegyék fel a kapcsolatot a nemzetközi szövetséggel,
és kérjenek állasfoglalást a mostani tervekkel és általuk megfogalmazott kifogásokkal
kapcsolatban.
Murvai Árpád bizottsági elnök: Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság nem támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Csötönyi László bizottsági elnök: A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság nem
támogatja a határozati javaslat elfogadását, a bizottság a GVB-hez hasonlóan javasolja a
közgyűlésnek, hogy az úszó- és vízilabda szakosztályt kérje fel állásfoglalásra.
Ács Rezső polgármester: Ezek szerint a döntéshozatalkor először a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Előtte megkérdezi Gyurkó Lászlót,
hogy van-e kiegészíteni valója az előterjesztéshez?
Gyurkó László meghívott: Arra lenne lehetőségük, hogy akik ebben a szakmában dolgoznak
és pályafutásukat ennek a sportágnak áldozták fel, elmondhassák a véleményüket.
Ács Rezső polgármester: A tanácsadói munkáért egy jelképes összeget, ötvenezer forintot
ajánlanának, de a közgyűlés majd eldönti az irányt.
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A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Murvai Árpád képviselő: Tud-e arról Gyurkó László, hogy a szakma jeles képviselőit bevonva
egy széles körű megbeszélés volt az uszoda és berendezésével kapcsolatban?
Gyurkó László meghívott: Igen, három megbeszélésről is tud, ami zajlott.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Murvai Árpád képviselő: Már a télen megfogalmazódott az a cél, hogy az uszoda átadása előtt
kikérik a szakma véleményét és úgy gondolja, hogy a jelenlegi úszó- és vízilabda szakosztály
vezetői birtokában vannak az ismeretanyagnak, mely a magyar úszószövetség szabályainak
megfelelnek. Közel két oldalas dokumentumban írták le a véleményüket az uszodával
kapcsolatban.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Megkéri Bomba Gábor frakcióvezetőt, hogy ismertesse a pontos
határozati javaslatot.
Bomba Gábor frakcióvezető: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a „Javaslat az
önkormányzati tulajdonban lévő uszodaberuházás során ellátandó tanácsadói tevékenységgel
kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek nem javasolja elfogadásra; javasolja a Közgyűlésnek, hogy bízza meg az úszó- és
vízilabda szakosztály vezetőjét azzal, hogy vegyék fel a kapcsolatot a nemzetközi szövetséggel,
és kérjenek állasfoglalást a mostani tervekkel és általuk megfogalmazott kifogásokkal
kapcsolatban. Javasolja a Közgyűlésnek, hogy kérjék fel Gyurkó Lászlót arra, hogy készítsen
egy beszámolót arra vonatkozóan, hogy mit lát problémásnak az új uszoda tekintetében.
Ács Rezső polgármester: A javaslatot teszi fel szavazásra a közgyűlés döntéseként.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
397/2020. (VI.25.) határozata
az önkormányzati tulajdonban lévő uszoda beruházás során
ellátandó tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos megbízási
szerződés megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1.

a „javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő uszoda
beruházás során ellátandó tanácsadói tevékenységgel
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kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére című
előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem támogatja;
2.
megbízza az úszó- és vízilabda szakosztály vezetőjét azzal,
hogy vegyék fel a kapcsolatot a nemzetközi szövetséggel, és
kérjenek állásfoglalást a mostani tervekkel és általuk
megfogalmazott kifogásokkal kapcsolatban;
3.
felkéri Gyurkó Lászlót arra, hogy készítsen egy
beszámolót arra vonatkozóan, hogy mit lát problémásnak az új
uszoda tekintetében.
Felelős: Ács Rezső polgármester

10.

Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására
(111. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

Ács Rezső polgármester: Véleménye szerint egy könyvvizsgáló jelenléte rendkívül fontos az
önkormányzat életében, a működés és gazdálkodás tekintetében fel tudja hívni a figyelmet
fontos dolgokra. Szerencsére nem volt gondjuk eddig sem a költségvetés és beszámolók
elfogadásakor. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a
közgyűlésnek az „A” jelű határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Máté Péter bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
tárgyalásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Az A jelű határozati javaslatban kipontozott részre is várja a
javaslatokat.
Bomba Gábor GVB elnök: A bekért indikatív ajánlatok még nem érkeztek meg, de két év
időtartamra gondoltak a szerződéskötésre.
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy kerüljön rögzítésre a huszonnégy hónap időtartam.
Ezzel a kiegészítéssel az „A” jelű határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
398/2020. (VI.25.) határozata
könyvvizsgálói feladatok ellátására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és
Intézményei vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok, mint
szakértői kontrollrendszer fenntartását továbbra is indokoltnak
tartja;
2.
Dr. Cseke László úrnak megköszöni a könyvvizsgálat során
ellátott magas színvonalú tevékenységét;
3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában, 24
hónap időtartamra vonatkozóan indikatív ajánlatok bekérésével
állapítsa meg, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátására
vonatkozóan a hatályos szabályozók alapján mely eljárás
nyomán lehetséges megbízási szerződés létesítése;
4.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a 3. pont szerinti
eljárástípus meghatározását követően, az annak megfelelő
eljárás előkészítésére és döntéshozatalra való előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

11.

2020. június 30.
Ács Rezső polgármester

Döntés a 2020. június 25-től induló közfoglalkoztatásról
(112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés később került kiküldésre, ezért nem tárgyalták
bizottságok.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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
399/2020. (VI.25.) határozata
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti
kérelem benyújtásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja az önkormányzat által benyújtott,
előterjesztés szerinti, összesen négy fő regisztrált álláskereső
közfoglalkoztatási
jogviszony
keretében
történő
foglalkoztatásának támogatásáról szóló kérelmet, illetve az
annak támogatásáról szóló hatósági szerződést az alábbiak
szerint:
Támogatás időtartama: 2020. 06. 25. – 2020. 08. 27., támogatás
mértéke 100 %, létszám: 4 fő; támogatás összege: 717.076 Ft;
2.
felhívja a jegyzőt, hogy a polgármesteri hivatal útján lássa
el a feladattal kapcsolatos adminisztratív teendőket.
Felelős: a feladat adminisztratív ellátásáért: dr. Molnár Kata
jegyző
a hatósági szerződés aláírásáért: Ács Rezső
polgármester
Határidő: 2020. június 30.

12.

Javaslat képviselő delegálására a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába
(110. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

Ács Rezső polgármester: Móra Viktória képviselőt javasolja delegálni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
400/2020. (VI.25.) határozata
képviselő delegálásáról a Magyar Zarándokút Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.

dönt arról, hogy a polgármester akadályoztatása esetén
Móra Viktória
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képviselőt hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatát képviselje a Magyar Zarándokút
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse a Társulási
Tanács elnökét.
Határidő:
Felelős:

13.

2020. július 10.
dr. Molnár Kata jegyző

Javaslat a Mária Út Közhasznú Egyesületben képviseleti jog rendezésére
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi osztályvezető

Ács Rezső polgármester: A Mária Út Közhasznú Egyesületben dr. Máté István korábbi
képviselő helyett Móra Viktória képviselőt javasolja delegálni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
401/2020. (VI.25.) határozata
a Mária Út Közhasznú Egyesületben képviseleti jog
rendezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Mária Út Közhasznú Egyesületbe (8200 Veszprém,
Házgyári út 7.) a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 152/2015. (VII.02.) számú határozatával
megbízott dr. Máté István korábbi képviselő megbízását
visszavonja;
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Ács Rezső polgármester

2.
a Mária Út Közhasznú Egyesületben (8200 Veszprém,
Házgyári út 7.) az Önkormányzat teljes körű képviseletét Móra
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Viktória képviselő látja el a közgyűlés megbízatásának
időtartamáig.
Határidő:
Felelős:

14.

2020. június 25.
Ács Rezső polgármester

Tájékoztatás a veszélyhelyzetben meghozott döntésekről
(104. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Önkormányzati Osztály

Ács Rezső polgármester: Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Bomba Gábor frakcióvezető: Az Ész-frakciónak van egy határozati javaslata a napirendi
ponthoz, melyet felolvas.
„ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. Tájékoztatást nem fogadja el
2. Megállapítja, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (II. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet által
biztosított jogkörében a közgyűlés hatáskörében eljárva többek között az alábbi
szerződések a közgyűlés által megválasztott operatív törzs, képviselő-testületi tagok és
bizottsági tagok véleményének kikérése és előzetes tájékoztatása nélkül történtek és a
szerződések nem a veszélyhelyzet elhárítását szolgálták.
Szerződő fél
Dátum
Tolnatáj Műsorszolgáltató és
2020-04-09
Televízió Zrt.
AQUAPLUS Kútfúró, Építő és
2020-04-29
Termálenergetikai Kft.
PLAN-ÉTA ÉPÍTŐ ÉS VÁLLALKOZÓ
2020-05-06
KFT.
Hegyközség Szekszárd
2020-05-27

3. Megállapítja, hogy a szerződések megkötésének időpontjában az önkormányzat
zökkenőmentes működése nem volt veszélyben.
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4. Megállapítja, hogy a szerződések Ptk 6:88. § szerinti semmisség megállapításához a
közgyűlésnek a közérdekben okozott sérelem megszüntetése okán jogi érdeke
fűződik.
5. Megállapítja hogy ezen szerződések Mötv.9.§.-ában meghatározott jóhiszeműség és
társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével ellentétesek, és mint ilyen a
Ptk.6:88. §.(1) –(4) bek-e és 6:95§.-a alapján jogszabályba ütközik, illetve a Ptk. 6:96
§.-a alapján jóerkölcsbe ütköző, azaz semmis szerződések.
6. A Közgyűlés az Mötv. 41. §. (3) alapján felhatalmazza GVB-t, hogy a Közérdekben
okozott sérelem megszüntetése érdekében a szükséges önkormányzati döntéseket
hozza meg, és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészségen kezdeményezze
az adott szerződés semmisségének megállapítása iránti ügyészi keresetindítást.
7. A Közgyűlés felhatalmazza a GVB t a veszélyhelyzet alatt történt döntések és ügyletek
tekintetében átfogó jogi-gazdasági vizsgálat lefolytatására, és a jogi képviselet
ellátásához a jogi képviselő kiválasztására.
Felelős:
Határidő:

Bomba Gábor GVB elnök
2020. július 20.

8. A szerződésekkel kapcsolatos kifizetéseket és kötelezettség vállalásokat a vizsgálat
lezárásáig azonnali hatállyal felfüggeszti.
Felelős:
Határidő:

Ács Rezső Polgármester
2020. június 25.

9. a veszélyhelyzet megszűnésére tekintettel visszavonja az alábbi határozatokat:
-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 116/2020. (III. 23.)
határozata menetrend módosításról a helyi közösségi közlekedésben,

-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 117/2020. (III. 23.)
határozata
a
házasságkötési
szertartások
rendjével
kapcsolatos
védőintézkedésekről,

-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 125/2020. (III. 23.)
határozata Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő
temetők ravatalozóinak használatáról,

-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 195/2020. (V.04.)
határozata
a
házasságkötési
szertartások
rendjével
kapcsolatos
védőintézkedésekről szóló 117/2020. (III.23.) számú határozat módosításáról,

-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 253/2020. (V.14.)
határozata a Szekszárdi Vásár tartásához kapcsolódó intézkedések bevezetéséről.
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-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 139/2020 (IV.3.)
határozata.”

Ács Rezső polgármester: Olyan a határozati javaslat, mint egy bírósági ítélet. Nem tartja
szerencsésnek, hogy a közgyűlés kinyilatkoztat valamit, aminek a megállapítása például az
ügyészség dolga.
dr. Molnár Kata jegyző: Nehezen tud reagálni a felolvasott határozatra, mert nem ismeri a
pontos tartalmát. Ha jól értette, rögzíti a határozat, milyen hatáskörben járt el a polgármester.
Hivatkozik a határozat a 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendeletre is, mely csupán a
veszélyhelyzet elrendeléséről szól, nem lehet ellentétes semmilyen szerződéssel. A
katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése akadálytalanul rendelkezik arról, hogy a
polgármester a veszélyhelyzetben a közgyűlés feladat- és hatáskörében jár el. A
polgármesternek lehetősége volt természetesen a kialakult járványügyi helyzetben e-mailben
vagy más módon a döntést megelőzően kikérni a képviselő-testület tagjainak véleményét, de
erre vonatkozó kötelezettsége nem volt. Ezért függetlenül attól, hogy a döntést megelőzően
véleményezték-e a döntési javaslatot a képviselők, bizottsági tagok, kizárólag a polgármester
volt jogosult döntést hozni, a döntés felelőssége is a polgármesteré volt. A közgyűlésnek a
veszélyhelyzet elmúltával megvan az a joga, hogy a döntéseket felülvizsgálja, visszavonja,
módosítsa. A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség a veszélyhelyzetben alkalmazandó
rendelkezések önkormányzati működést érintő kérdéseiben kiadott közös állásfoglalása
rögzíti az álláspontot, hogy a közgyűlés a veszélyhelyzet elmúltával milyen döntéseket hozhat,
hogy ezeknek a döntéseknek visszamenőleges hatálya nem lehet. A határozatban elhangzott
a zökkenőmentes működés, mellyel kapcsolatban elmondja, hogy a veszélyhelyzetben
felborult a normál működési rend, a közgyűlés mellett analóg módon a társulások, nemzetiségi
önkormányzatok elnökeinek is egyszemélyben kellett döntéseket hoznia. A semmisség
megállapítására a közgyűlés nincs feljogosítva, hiszen a bíróság jogosult rá a Ptk. hivatkozott
szakasza alapján. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot felhatalmazhatja a Közgyűlés
bizonyos feladatokra, de döntési hatáskört csak rendeletben adhat. A határozatban
megfogalmazottakat javasolja pontosítani.
Bomba Gábor frakcióvezető: Jogvita van közöttük. Felolvassa a semmis szerződés fogalmát.
Konkrétan arra lenne felhívva a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, hogy az ügyészség felé
a keresetet elindítsa, ehhez venne igénybe jogi segítséget, ami szerződéses viszonnyal járna,
ennek aláírására hatalmazná fel a polgármestert.
dr. Molnár Kata jegyző: A jogi képviselet igénybe vételével kapcsolatban a javaslattételre az
SZMSZ szerint is van hatásköre a GVB-nek.
Ács Rezső polgármester: A javaslat pontos megfogalmazását kéri.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Jól érti, hogy ha meghozzák ezt a határozatot, akkor a GVB-t megbízzák
azzal, hogy a továbbiakban járjon el az ügyekben.
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Ács Rezső polgármester: Furcsa helyzet lesz, hogy az önkormányzat áll szemben az
önkormányzattal.
Zaják Rita képviselő: Ha a polgármester által veszélyhelyzetben hozott döntéssel nem ért
egyet képviselőként, mi lenne a megoldás, ha nem ez?
Ács Rezső polgármester: A határozatok semmissé tételét bíróság tudja kimondani, a
határozatokat visszavonni, módosítani lehet, de nem visszamenőlegesen. Ő nyugodt, mert
nem hozott olyan döntéseket, melyek túlterjednek a hatáskörön. A lényeg, hogy ez a testület
nem bíróság. Szavazhat a közgyűlés a határozati javaslatra, ő nem fogja támogatni.
dr. Molnár Kata jegyző: Ugyanaz a jogi helyzet, mint amikor egy közgyűlés által hozott döntést
akar megváltoztatni a közgyűlés. A szerződéseket illetően elmondja, hogy van egy döntés
mögöttük, a kifizetések felfüggesztése szerződésszegést eredményezhet, ezt mérlegelni kell.
Az érvénytelen szerződések esetében is az a szabály, hogy a teljesített szolgáltatásokat el kell
számolni. A jogi képviselettel kapcsolatban elmondja, hogy ebben az esetben az ügyészség
indítja el a keresetet.
Máté Péter képviselő: Kialakult a helyzet, hogy a polgármesternek a közgyűlés nevében kellett
döntenie a veszélyhelyzetben, de ez a helyzet megszűnt. Nem elegáns ráugrani az eddig
törvényi kötelezettségét végző polgármesterre, aki véleménye szerint nem élt ezzel vissza,
hiszen számos esetben nem hozott döntést, azt a közgyűlésre hagyta. Amit az ÉSZfrakcióvezető felolvasott, az túlzás véleménye szerint. Ha vannak dolgok, amik nem tetszettek,
azokat hozzák elő, tárgyalják meg újra.
Bomba Gábor frakcióvezető: Összesen négy döntést szeretnének semmissé nyilvánítani.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a jegyzőt, hogyan szavaztassa a határozati javaslatot az
elhangzottak alapján?
dr. Molnár Kata jegyző: A törvényességi észrevételét a jegyző megtette, ezután az elhangzott
módosító határozati javaslatra szavaz a közgyűlés.
A polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott módosító határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 402/2020.
(VI.25.) határozata
a veszélyhelyzetben hozott döntésekről szóló tájékoztatás tudomásul
vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.A tájékoztatást nem fogadja el.
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2. Megállapítja, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (II. 11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzet által biztosított jogkörében a közgyűlés
hatáskörében eljárva többek között az alábbi szerződések a közgyűlés által
megválasztott operatív törzs, képviselő-testületi tagok és bizottsági tagok
véleményének kikérése és előzetes tájékoztatása nélkül történtek és a
szerződések nem a veszélyhelyzet elhárítását szolgálták.
Szerződő fél
Dátum
Tolnatáj
Műsorszolgáltató
2020-04-09
és Televízió Zrt.
AQUAPLUS
Kútfúró, Építő és
2020-04-29
Termálenergetikai
Kft.
PLAN-ÉTA ÉPÍTŐ
ÉS VÁLLALKOZÓ
2020-05-06
KFT.
Hegyközség
2020-05-27
Szekszárd
3.
Megállapítja, hogy a szerződések megkötésének időpontjában az
önkormányzat zökkenőmentes működése nem volt veszélyben.
4.
Megállapítja, hogy a szerződések Ptk 6:88. § szerinti semmisség
megállapításához a közgyűlésnek a közérdekben okozott sérelem
megszüntetése okán jogi érdeke fűződik.
5. Megállapítja hogy ezen szerződések Mötv. 9.§-ában meghatározott
jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével
ellentétesek, és mint ilyen, a Ptk.6:88. § (1) –(4) bek-e és 6:95 §-a alapján
jogszabályba ütközik, illetve a Ptk. 6:96 §-a alapján jóerkölcsbe ütköző, azaz
semmis szerződések.
6. A Közgyűlés az Mötv. 41. § (3) alapján felhatalmazza GVB-t, hogy a
közérdekben okozott sérelem megszüntetése érdekében a szükséges
önkormányzati döntéseket hozza meg, és a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező ügyészségen kezdeményezze az adott szerződés semmisségének
megállapítása iránti ügyészi keresetindítást.
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7. A Közgyűlés felhatalmazza a GVB-t a veszélyhelyzet alatt történt
döntések és ügyletek tekintetében átfogó jogi-gazdasági vizsgálat
lefolytatására, és a jogi képviselet ellátásához a jogi képviselő kiválasztására.
Felelős: Bomba Gábor GVB elnök
Határidő: 2020. július 20.
8. A szerződésekkel kapcsolatos kifizetéseket és kötelezettség vállalásokat
a vizsgálat lezárásáig azonnali hatállyal felfüggeszti.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Határidő: 2020. június 25.
9. A veszélyhelyzet megszűnésére tekintettel visszavonja az alábbi
határozatokat:
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 116/2020.
(III. 23.) határozata menetrend módosításról a helyi közösségi
közlekedésben,
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 117/2020.
(III. 23.) határozata a házasságkötési szertartások rendjével kapcsolatos
védőintézkedésekről,
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 125/2020.
(III. 23.) határozata Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában lévő temetők ravatalozóinak használatáról,
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 195/2020.
(V.04.) határozata a házasságkötési szertartások rendjével kapcsolatos
védőintézkedésekről szóló 117/2020. (III.23.) számú határozat
módosításáról,
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 253/2020.
(V.14.) határozata a Szekszárdi Vásár tartásához kapcsolódó intézkedések
bevezetéséről.
15.

Tájékoztatás a veszélyhelyzet során elvégzett feladatokról
(99. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

dr. Molnár Kata jegyző: Összefoglalták a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat
veszélyhelyzet ideje alatt ellátott feladatait. Az akciócsoportok munkájában részt vevőknekaz önkormányzati cégek, intézmények dolgozóinak is köszönetet mond, volt, hogy az éjszakai
órákban kellett összehangolni a munkákat. A beszámoló nem teljeskörű, de a lényeget
tartalmazza.
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Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Elfogadják a beszámolót, de az operatív törzs üléseinek jegyzőkönyveit
szeretnék megkapni. A dicséretet ő is javasolja kiterjeszteni az önkormányzati cégek,
intézmények dolgozóinak.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
403/2020. (VI.25.) határozata
a veszélyhelyzet során elvégzett feladatokról szóló tájékoztató
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
elfogadja a veszélyhelyzet során elvégzett feladatokról szóló
tájékoztatót.

Határidő: soron következő rendes ülés
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

16.

„Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány kérelme
(90. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető, Farkas Mónika
vagyonhasznosítási ügyintéző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a B, határozati
javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy 90%-os kedvezménnyel javasolja a
bérleti díjat megállapítani.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Máté Péter képviselő: Kérdése, hogy három hónapra szól a kedvezmény vagy addig, amíg a
vasúton nem lesz meg a hely?
Bomba Gábor bizottsági elnök: Három hónapra vonatkozott a kérelem.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatával 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
404/2020. (VI.25.) határozata
a „Segíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul, hogy adománybolt létesítése céljából a
„Segíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. üzemeltetésében lévő Szekszárd,
Piactér A 211-215 megjelölésű, 90 m2 alapterületű
üzlethelyiséget – átmenetileg, lefeljebb 3 hónap időtartamra, a
rezsi költségek megtérítése mellett 90 százalékos bérleti
díjkedvezménnyel használatba vegye;
2.
felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét az 1.
pontban írt feltételekkel a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

17.

2020. június 30.
Bartal Zoltán ügyvezető igazgató

A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása
(92. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: Kéri dr. Varga Andrást, aki végig kísérte az ügyet, hogy segítsen a
kérdések megválaszolásában.
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Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A bizottság által hozott határozati javaslat
kiküldésre került a képviselőknek, azt javasolja a közgyűlés részére elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
dr. Molnár Kata jegyző: A határozati javaslat az előzőhöz nagyon hasonló, ezért azokat a
törvényességi jelzéseket teszi, amit az előző határozatnál elmondott.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozati
javaslatát, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 7 nem szavazat
ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
405/2020. (VI.25.) határozata
a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosításával kapcsolatos álláspontról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
megállapítja, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzet által biztosított jogkörében közgyűlési
hatáskörben eljárva kötötte meg a Szekszárdi Meliorációs Kft.
üzletrészének átruházási szerződését;
2.
megállapítja, hogy ezen szerződéskötés a veszélyhelyzet
előtti mindkét aláíró fél által ismert közgyűlés és az illetékes
szakbizottságok döntésével és nyilvánvaló szándékával
ellentétes, valamint a veszélyhelyzet alatt a közgyűlés által
megválasztott operatív törzs, képviselő-testületi tagok és
bizottsági tagok véleményének kikérése és előzetes
tájékoztatása nélkül vagy véleményükkel ellentétesen a
szerződés megkötése nem a veszélyhelyzet elhárítását szolgálta,
és mint ilyenek, ellentétesek a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel;
3.
megállapítja, hogy a szerződések megkötésének
időpontjában az önkormányzat zökkenőmentes működése nem
volt veszélyben;
4.
megállapítja, hogy a szerződések a Ptk. 6:88 § szerinti
semmisség megállapításához a közgyűlésnek a közérdekben
okozott sérelem megszüntetése okán jogi érdeke fűződik;
5.
megállapítja, hogy ezen szerződés a Mötv. 9. §-ban
meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek
megfelelő joggyakorlás elvével ellentétes, és mint ilyen, a Ptk.
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6:88 § 1-4 bekezdése és a 6:95 §-a alapján jogszabályba ütköző,
illetve a Ptk. 6:96-a alapján jóerkölcsbe ütköző, azaz semmis
szerződés;
6.
a Mötv. 41. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a közérdekben
okozott sérelem megszüntetése érdekében a szükséges
önkormányzati döntéseket hozza meg, és a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező ügyészségen kezdeményezze az adott
szerződés semmisségének megállapítása iránti ügyészi
keresetindítást;
7.
felhatalmazza a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot
a veszélyhelyzet alatt született döntések és megkötött
szerződések és kötelezettségvállalások tekintetében átfogó jogigazdasági vizsgálat lefolytatására, a jogi képviselet ellátásához a
jogi képviselő kiválasztására és a kapcsolódó cselekmények
elvégzésére;
8.
felkéri a polgármestert a kapcsolódó szerződések
aláírására.
Határidő:
Felelős:
18.

2020. július 20.
Bomba Gábor elnök

A Szekszárdi Vasárnap kiadói jogáról való döntés
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kiküldött határozatát
annyiban módosítaná a határidővel kapcsolatban, hogy a határozat az elfogadását követő
hetedik napon lépjen hatályba.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Molnár Kata jegyző: Apró pontosítást kér a határozatban, méghozzá az új szerződések
megkötését javasolja rögzíteni a határozatban, módosítás helyett, tekintettel arra, hogy a
szerződések megszűntek a veszélyhelyzet megszűnésével és új szerződéseket kell előkészíteni.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát teszi fel
szavazásra a jegyző asszony által javasolt apró pontosítással.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozati
javaslatát, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat
ellenében,6 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
406/2020. (VI.25.) határozata
a Szekszárdi Vasárnap kiadói jogáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
a Szekszárdi Vasárnap kiadásával kapcsolatos feladatokat
a határozat közgyűlési elfogadását követő hetedik napon, a
2020. március 13. napját megelőző szerződéses feltételekkel
visszaadja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nek, és felkéri a
Polgármesteri Hivatalt arra, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kftvel a Szekszárdi Vasárnap kiadási tevékenységének ellátására
vonatkozó megállapodás-tervezetet terjessze elő a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság számára jóváhagyásra;
2.
jóváhagyja a veszélyhelyzet megszűnése és az 1. pontban
foglalt visszaadási időpont között a Szekszárdi Vasárnap
veszélyhelyzet idejére felkért, az előterjesztésben nevesített
kiadói csoport tagjainak tevékenységét, és felkéri a
Polgármesteri Hivatalt az ezzel kapcsolatos szerződések
előkészítésére és a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elé,
jóváhagyás céljából történő beterjesztésére;
3.
felkéri a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a
kapcsolódó beszerzések tekintetében kérje ki a közbeszerzési
szakértő állásfoglalását és a beszerzési eljárásokat ennek
megfelelően folytassa le;
4.
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság jóváhagyását
követően felkéri a polgármestert és a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft. igazgatóját a kapcsolódó szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

19.

a határozat szerint
Ács Rezső polgármester,
Bartal Zoltán ügyvezető igazgató,
Bomba Gábor GVB elnök

A Szekszárdi Szüreti Napok megrendezésével kapcsolatos döntéshozatal
(108. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az általa
hozott határozatot javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.
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Csötönyi László bizottsági elnök: A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság a GVB
határozati javaslatát javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.
Murvai Árpád bizottsági elnök: Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság a GVB határozati
javaslatát javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.
Máté Péter bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az alábbi határozatot javasolja a
közgyűlésnek elfogadásra: A 2020. évben Szekszárdi Szüreti Napok nevű rendezvény
megtartását nem javasolja, tekintettel arra, hogy a már hagyománnyá vált, nagy tömeget
vonzó rendezvény megszokott, magas színvonalon történő bonyolítására nincs lehetőség. Egy
esetleges rendezvény megtartása esetén más névhasználatot javasol.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Máté Péter bizottsági elnök: Lesz-e felvonulás? Változik-e a fesztivál tartalma?
Csötönyi László bizottsági elnök: Azt szorgalmazza a KCV is, hogy a 2020. évi Szüreti Napok
2020. szeptember 17. és 20. között kerüljön megrendezésre. Kérik, hogy a Szekszárdi
Közművelődési Nkft. kerüljön kinevezésre kizárólagos szervezőként. Létrehoznának egy
héttagú szervezőbizottságot, mely koordinálná a Babits munkáját. Elnöke ő lenne, tagjai
Csapláros László Károly, Kiss Szabolcs Márk, Keszthelyi Szabolcs, Illés Tamás, továbbá a
Szekszárdi Közművelődési Nkft. által delegált személy. A tartalom változna, de ebben
egyeztetniük kell. Nem lesznek nagyszínpados koncertek, de lehetőséget szeretnének adni a
helyi, környékbeli zenészeknek, hogy megmutathassák magukat. Arról még nem született
döntés, hogy lesz-e szüreti felvonulás.
Ács Rezső polgármester: Arról van-e tudomása képviselő úrnak, hogy a tegnapi napon volt
egy egyeztetés a borászok, vendéglátósok között?
Csötönyi László bizottsági elnök: Ő is részt vett az egyeztetésen.
Máté Péter képviselő: Milyen szinten érinti a városi költségvetést a fesztivál megrendezése?
Csötönyi László bizottsági elnök: A rendezvény programjának összeállítása és megszervezése
előttük áll, ezért nem tud erre még választ adni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Az elhangzott módosító javaslatokkal tölti fel a kiküldött határozati
javaslatot és azt teszi fel szavazásra elsőként.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
407/2020. (VI.25.) határozata
a Szekszárdi Szüreti Napok megrendezéséről és a 2020. évi
Szekszárdi Szüreti Napokat Előkészítő Ideiglenes Bizottság
létrehozásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy a 2020. évi Szekszárdi Szüreti Nap
2020. szeptember 17. és 20. napja között megrendezésre kerül;
2.
a Szekszárdi Szüreti Napok rendezőjeként a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.-t jelöli ki;
3.
úgy határoz, hogy héttagú szervezőbizottságot állít fel a
2020. évi Szekszárdi Szüreti Napok megszervezése érdekében,
amelynek jogköre kiterjed a rendezvény műsortervének és
költségvetésének összeállítására, benne különösen a fellépők és
szolgáltatók
kiválasztására,
megbízási
szerződéseik
előkészítésére;
4.
a szervezőbizottságot elnökének Csötönyi Lászlót,
tagjainak Illés Tamást, Csapláros László Károlyt, Kiss Szabolcs
Márkot, Vesztergombi Csabát, Keszthelyi Szabolcsot és a
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. részéről
delegált tagot választja;
5.
a szervezőbizottság megbízatása a Szekszárdi Szüreti
Napok befejeztével és a pénzügyi és szakmai beszámoló
benyújtásával szűnik meg.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Csötönyi László KCV elnök, a szervezőbizottság
elnöke
Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató

Faragó Zsolt elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
20.

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
(102. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a következő
koncepciót szélesebb körben egyeztetve állítják össze.
Murvai Árpád bizottsági elnök: Az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Ők is abban állapodtak meg, hogy a következő koncepciót
alaposabban és szerteágazóbban fogják megalkotni.
Csötönyi László bizottsági elnök: A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a tájékoztatót, melyet a közgyűlés – melynek létszáma
14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott.
21.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
408/2020. (VI.25.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a 47/2019. (II.28.); 141/2019. (V.16.);
142/2019. (V.16.); 146/2019. (V.16.); 148/2019. (V.16.);
149/2019. (V.16.); 150/2019. (V.16.); 151/2019. (V.16.);
152/2019. (V.16.); 234/2019. (XI.28.), 235/2019. (XI.28.);
267/2019. (XII.23.); 284/2019. (XII.23.); 302-308/2019. (XII.23.);
5/2020. (I.30.); 10/2020. (I.30.); 13/2020. (I.30.); 14/2020. (I.30.);
20/2020. (I.30.); 39/2020. (I.30.); 40/2020. (I.30.); 66/2020.
(I.30.); 67/2020. (I.30.); 68/2020. (II.27.); 69/2020. (II.27.);
70/2020. (II.27.); 71/2020. (II.27.); 72/2020. (II.27.); 73/2020.
(II.27.); 74/2020. (II.27.); 75/2020. (II.27.); 76/2020. (II.27.);
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77/2020. (II.27.); 78/2020. (II.27.); 79/2020. (II.27.); 80/2020.
(II.27.); 82/2020. (II.27.); 83/2020. (II.27.); 84/2020. (II.27.);
87/2020. (II.27.), 90/2020. (II.27.); 92-99/2020. (II.27); 100107/2020. (II.27.) számú határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót;
2.
visszavonja a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
működésével kapcsolatos döntések meghozataláról szóló
140/2019. (V.16.) számú határozatot;
3.
meghosszabbítja a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit
Kft. ügyvezetője 2018. évi teljesítménykövetelményének
értékeléséről,
valamint
a
2019.
évi
teljesítménykövetelményeinek
meghatározásáról
szóló,
147/2019. (V.16.) számú határozat határidejét a Szekszárdi
Közművelődési NKft. 2019. évi mérlegbeszámolójának taggyűlési
elfogadásáig;
4.
meghosszabbítja az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről
szóló tájékoztató tudomásul vételéről, az ellenőrzéssel
kapcsolatos intézkedésekre való felhatalmazásról szóló,
311/2019. (XII.23.) számú határozat határidejét: 2020.
december 31-ig;
5.
meghosszabbítja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló 313/2019. (XII.23.) számú határozat 2.
pontjának határidejét: 2020. december 31-ig;
6.
meghosszabbítja
a
Városi
Önkormányzati
Érdekegyeztető Tanácsába történő delegálásról szóló 335/2019.
(XII.23.) számú határozat 3. pontjának határidejét 2020. október
31. napjáig;
7.
meghosszabbítja az új Rekreációs Központ tervtanács elé
benyújtott terveivel és helyszínével kapcsolatos álláspontnak a
kialakításáról, valamint a régi uszoda hasznosításáról szóló
5/2020. (I.30.) számú határozat határidejét 2020. szeptember
30-ig;
8.
meghosszabbítja az egyedi közzétételi listáról szóló,
13/2020. (I.30.) határozat 2., 3., 4. pontjainak a gazdasági
társsaságok ügyvezetőire vonatkozó beszámolási határidejét
2020. szeptember 30-ig;
9.
meghosszabbítja a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
pénzügyi
helyzetének
konszolidálásáról
és
jövőbeni
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feladatkörének kibővítéséről szóló, 14/2020. (I.30.) számú
határozat 4-6. pontok határidejét 2020. szeptember 30-ig;
10.
meghosszabbítja a Szekszárd és Környéke Alapellátási és
Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának
módosításáról szóló, 41/2020. (I.30.) számú határozat
határidejét 2020. október 31-ig;
11.
meghosszabbítja a Garay Élménypince üzemeltetésének
költségeiről és bevételeiről szóló beszámolóról szóló, 42/2020.
(I.30.) számú határozat határidejét 2020. július 31-ig;
12.
meghosszabbítja a temető feltáró út megvalósításához
szükséges ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről szóló,
81/2020. (II.27.) számú határozat 2. pontját 2020. július 30-ig, 3.
pontját 2020. augusztus 31-ig, 4. pontját 2020. augusztus 31-ig;
13.
meghosszabbítja a „Kultúra, Civil Szervezetek és
Városmarketing Bizottság által megfogalmazott javaslatról a
Városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név
használatáról szóló 26/2016. (VI. 21.) önkormányzati rendelettel
kapcsolatban” című, 91/2020.(II.27.) számú határozat
határidejét 2020. szeptember 30. napjáig.
Határidő: 2020. június 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Faragó Zsolt visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
22.

Megállapodás a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata között a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában elhelyezett
AJKP-ban résztvevő tanulók kollégiumi étkezésének biztosítására
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy az előterjesztés az Arany János Középiskolai
Programban részt vevő tanulók kollégiumi étkezéséről szól.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
409/2020. (VI.25.) határozata
a Szekszárdi a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Szekszárdi I. Béla
Gimnázium Kollégiumában elhelyezett, Arany János
Kollégiumi Programban résztvevő tanulók kollégiumi
étkezésének biztosításáról szóló megállapodásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
egyetért azzal, hogy a határozat melléklete szerinti
megállapodás alapján 2020. április 1. és december 31. napja
között Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítsa a
Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában elhelyezett, Arany
János Kollégiumi Programban résztvevő tanulók kollégiumi
főétkezését;
2.
felhívja a polgármestert
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

23.

az

1.)

pont

szerinti

2020. június 30.
Ács Rezső polgármester
Tamási Anna igazgatóságvezető

Javaslat a 139/2020. (IV.3.) közgyűlési határozat visszavonására
(119. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

Bomba Gábor bizottsági elnök: Az eredeti GVB határozaton picit változtatniuk kell az
időközben elfogadott SZMSZ-módosítás miatt. Az alábbi szöveget olvassa fel:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere által a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben hozott
139/2020. (IV.3.) határozatát visszavonja;
2. felkéri a GVB –t a beszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára.
3. felkéri a Polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés aláírására.”
dr. Molnár Kata jegyző: Az eredeti GVB határozatra kellett tennie egy törvényességi
észrevételt, mert akkor még a polgármester hatáskörébe tartozott a beszerzési eljárás.
Időközben a rendelet kihirdetésre került, ezért a döntés helyes, viszont a kettes pontot nem
érti, az milyen döntés meghozataláról szól?
Bomba Gábor bizottsági elnök: A beszerzési eljárással kapcsolatban az eredménymegállapítás
megtörtént, de a szerződéskötés nem történt meg.
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dr. Molnár Kata jegyző: Úgy gondolja, hogy új eljárás lefolytatására van szükség, de ez egy
olyan vitás kérdés, amiben nem fognak egyetérteni. Visszavonásra joga van a GVB-nek, mert
rendezte a hatáskört. Véleménye szerint azonban visszamenőleg egyik testület sem dönthet
utólag.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Máté Péter képviselő: Szeretné kérni, mondja el a bizottsági elnök, miről beszélnek.
Bomba Gábor bizottsági elnök: Döntés született arról, hogy a közgyűlés és bizottságai
nyilvánosságára- közvetítési jogra kiírnak egy beszerzést, az eljárást lefolytatták, az
eredményhirdetés megtörtént és amikor a veszélyhelyzet bekövetkezett, a szerződéskötés
elmaradt az ajánlattevővel.
Máté Péter képviselő: Tehát elmaradt a szerződéskötés a veszélyhelyzet miatt és most
felkérik a polgármestert a szerződés aláírására.
Ács Rezső polgármester: A nyertes ajánlattevő a Rádió Antritt televíziós társaság volt, ha jól
emlékszik.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elhangzott
határozati javaslatát, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 8 igen szavazattal, 3
nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
410/2020. (VI.25.) határozata
a 139/2020. (IV.3.) közgyűlési határozat visszavonásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere által a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben hozott 139/2020.
(IV.3.) határozatát visszavonja;
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Ács Rezső polgármester

2.
felkéri a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a
beszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára;
Határidő:
Felelős:

2020. június 29
Bomba Gábor GVB elnök
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3.
felkéri a Polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. június 30.
Ács Rezső polgármester

24. Javaslat a Szabó Dezső utcában épülő orvosi rendelő építésének felfüggesztésére és
helyszínmódosítási kérelem benyújtására
(118. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Bomba Gábor bizottsági elnök: Az előterjesztés kiküldésre került, úgyhogy röviden ismerteti
a határozati javaslat tartalmát. Első pontban felfüggeszti a Szabó Dezső utcai orvos rendelő
építését, második pontban felhívja a jegyzőt, hogy a 316 környékbeli lakó tiltakozási
szempontjainak vizsgálja ki a jogosságát. Nem tudja, hogy állnak a hatósági eljárások- a
környezetvédelmi és régészeti eljárásról hallott ő. A lakók által benyújtott kifogások
környezetvédelmi, építési hatósági, élet-és testi épségi, megközelítési szempontok illetve a
környező ingatlanok értékvesztési szempontjai, ezeknek a kivizsgálását kérik a Polgármesteri
Hivataltól. Harmadik pontban az Irányító Hatóságnál kezdeményezik a vis maior helyzetre
hivatkozva kérjék a helyszínmódosítási kérelmet. Negyedik pontban felhívják a főépítészt új
helyszínek vizsgálatára, a lakossági és hatósági egyeztetések lefolytatására. Természetesen
ebben ők is segítenek.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Máté Péter képviselő: Utolsó információja, hogy ha nem épül meg adott helyszínen az orvosi
rendelő, elveszik a pályázat. Mit tudnak erről? Azt tisztázni kellene, hogy lehet-e más
területben gondolkozni még egyáltalán illetve kifutnak-e akkor a pályázati határidőből?
Továbbra is az a véleménye, hogy a Csopak utca melletti terület alkalmas lehet az orvosi
rendelő építésére.
Bomba Gábor bizottsági elnök: Azért javasolják, hogy azonnal forduljanak az Irányító
Hatósághoz, mert ők tudnak ezekre a kérdésekre választ adni.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Rövid helyzetképet ad arról, hogy kilenc helyszínt nézett meg
főépítész asszony. 2017-ben Rácz Zoltán, Mezei László és Zaják Rita képviselők megszavazták
a rendelő megépítését. 2020. február 10-én pedig a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
nyolc millió forintot szavazott meg a beruházás befejezéséhez. Az Irányító Hatóság
egyértelműen leírta, hogy már nincs idő a helyszín- és tervmódosításokra, mivel ezek TOPforrások. A 316 aláíró közül sok őcsényi, decsi, sárpilisi személy van. A költségvetési forrását
még nem nézték ennek. A kivitelező pedig elég komoly kártérítési igénnyel fog élni az
önkormányzat felé. Ha új eljárást folytatnak le, akkor is élhet kártérítési igénnyel abban az
esetben, ha nem ő nyeri meg a munkát. Volt már rigókérdés, régészeti kérdés, lakók
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tiltakozása, egy a lényeg, hogy ne épüljön meg a rendelő. Egyébként pedig jogerős építési
engedélyük van, kiállítója minden törvényi kötelezettségének eleget kellett tegyen. Ha nem
tudják megvalósítani a beruházást, elveszik a forrás és még kártérítést is fizethetnek.
dr. Molnár Kata jegyző: A határozati javaslat negyedik pontjának átdolgozását kéri, mert a
főépítész asszonyra helyezi a helyszín kiválasztásának a felelősségét. Továbbá javasolja, hogy
ne a főépítész folytassa le a lakossági egyeztetéseket.
Csillagné Szánthó Polixéna elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Hogyan szólna a módosított határozati javaslati pont?
dr. Molnár Kata jegyző: Volt már egy hasonló határozat, melyben a főépítészt felkérte a
közgyűlés, hogy tegyen javaslatot új helyszínekre, a közgyűlés pedig majd dönt a lakossági
egyeztetésekről.
Kővári László képviselő: A tehetetlenség és vajúdás, ami a téma körül forog, teljesen
budapesti szisztémára megy. Februárban az egész közgyűlés megszavazta ezt az ügyet. Aztán
jött egy kérelem, hogy az ott élők aláírásgyűjtésbe kezdtek. Utána volt egy fórum, de akkor
sem történt semmi. Aztán jött a madárfészek. A Kormányhivatal is szabad utat adott a
beruházásnak. Kérdezi, hogy a fölsővárosiakat ki kérdezte meg az ügyben, mert a Papp doktor
ott látná el őket. Véleménye szerint az emberek fele nem is tudja, miről szól az egész, amit
próbálnak ráerőltetni többségi oldalról. Az a véleménye, hogy ha kár éri a várost, azt az ÉSZfrakciónak kellene állni.
Zaják Rita képviselő: Nem túl elegáns, de valóban megszavazták a napirendet. Arra emlékszik,
hogy május 18-án volt egy közgyűlés, hogy azonnal meg kell szavazni az előterjesztést, mert
május 31-én lejár a határidő. Ez a pillanat, amikor korrigálni kell. Ő sem firtatta, hogy ki az az
elvetemült, aki erre a helyre gondolta a rendelőt, de nem kutatja ezt. Mióta vannak a
problémák, a vis maiorra hivatkozva ezt a kérdést újra fel lehet tenni. Ki találta ki azt, hogy két
körzetből egy harmadikba járjanak az emberek? Az Alisca utcából egy nyolcvanhárom éves
néni üzent, hogy el kell jönni az I. Béla Gimnáziumnál lévő orvosi rendelőbe, mivel ezt az utat
nem akarta már megtenni, a Csatári-torokban lévő rendelőbe szerette volna elvinni a TB
kártyáját. Ezt nem tudta megtenni, mert nem abba a körzetbe tartozik. Ő vállalja, hogy
megszavazta a rendelőt, de azt gondolja, hogy korrigáljanak, mert számára is világossá vált,
hogy nem lesz jó helyen.
Murvai Árpád képviselő: Megkérdezi, hogy március 4. és a mai nap között mennyibe került az
önkormányzatnak a huzavona? Megjelent a tűzoltóautó, a drón, a létrásember. A régészeti
feltárás megtörtént végül? Úgy emlékszik, hogy ezeket a beruházás előtt végre kell hajtani.
Talajradarral vizsgálódó emberek is jöttek, véleménye szerint ezt is korábban el kellett volna
végezni. Vissza kell utasítania Kővári képviselő társa hangnemét és mondanivalóját. Nem pesti
stílusban dolgoznak, megvan a maguk céljai. Polgármester úr nem érti, mi változott 2017 óta.
Az emberek és a helyzet változott, van társadalmi súlya az emberek véleményének. Reméli,
hogy főépítész asszony olyan helyszíneket fog eléjük tárni, ahol valóban el lehet kezdeni az
építkezést.
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Ács Rezső polgármester: Ő 2020. február 10-éhez képest kérdezte azt, hogy mi változott. Az,
hogy mennyibe került a bohóckodás, ami a helyszínen történt, kérdezze meg az Éljen
Szekszárd Egyesület alapító tagjának feleségétől, aki folyamatos beadványokkal bombázza a
Kormányhivatalt. Csak azért dolgozott, hogy a rendelő megépítését akadályozza. Az itt ülők
többsége el tudja dönteni, hogy megakadályozza-e a rendelő megépítését. Lejár az uniós
költségvetési ciklus, nem lesz már ilyen pályázat. Dönteni kell bizonyos kérdésekben. Ki kell
mondani, hogy négyezer embernek nem kell új rendelő.
Rácz Zoltán képviselő: 2014-ben lett képviselő, akkor lett polgármester Ács Rezső is. Nem
vonták be munkafolyamatokba, de az volt az illúziója, hogy a beruházásokat tisztességesen
előkészítik, amit a protokoll szigorúan előír. Kővári képviselő úr gazdasági bizottsági elnöksége
alatt szembesült azzal, hogy szó sincs előkészítő munkáról, úgy megszavaztak mindent, hogy
sokszor fogalmuk sem volt róla, mire nyomnak igent. A demokrácia munkával, idővel, plusz
pénzzel is jár, de nem lehet megúszni. Úgy ítéli meg, hogy jelen esetben jogos az emberek
panasza, azt orvosolni kell. Megoldást kell találni.
Illés Tamás képviselő: A két orvos, akikről szó van, az ötös választókerületet fedik le. Onnan
sokan megkeresték azzal, hogy nem szeretnék, ha Papp doktor úr elköltözne. Az orvosi ellátást
a legoptimálisabb helyszínen kell biztosítani, ez a helyszín nem megfelelő. Ő civilként csöppent
ebbe bele, a lakossági ellenállást is Murvai kollégája fogalmazta meg legjobban. Elemi
ellenállás van a lakóknál, pártállástól függetlenül verték a lábost sokan. Ha ő ott lakna,
megmozgatna minden követ, hogy ne legyen ott rendelő. A tervrajzon is pontosan be kellett
volna rajzolni, hol lesz az épület, járdákkal, mindennel együtt. Ilyen lakossági szembenállással
nem mehet szembe a testület. Az ötös választókörzet lakói pedig nem szeretnének tovább
menni a Vörösmarty utcánál, tehát meggondolandó a rendelő felújítása is. Örül, hogy Máté
Péter képviselő a saját körzetében is el tudja képzelni a rendelő elhelyezését. A főépítész
asszonytól kérnek szakmai véleményt.
Ács Rezső polgármester: Mondják ki, hogy nem lesz orvosi rendelő, a döntést meg kell hozni.
Illés Tamás képviselő: Ezt már kimondták, hogy ott nem lesz.
Ács Rezső polgármester: Ezt közgyűlési döntéssel kell alátámasztani. A közel négyezer
embernek meg kell magyarázni.
Illés Tamás képviselő: Nem azt mondták, hogy nem építenek rendelőt, hanem azt, hogy oda
nem. Nem állnak útjába a fejlesztéseknek, de nem bárhová és bármi áron.
Zaják Rita képviselő: Kilenc év után jutott el képviselőként odáig, hogy meghívót kap
projektegyeztetésekre. Ennek örül. Úgy tudja, hogy 2017-ben is eljuttatták a lakók tiltakozó
aláírásaikat, de már mindegy. Amikor megépültek a négyemeletesek, nyilván meg volt szabva,
hogy ekkora lakásmennyiséghez minimum ekkora zöldfelülethez szükség van. Kéri az Irányító
Hatóság levelét megküldeni számára.
Ács Rezső polgármester: Csak a pontosítás végett a zöldfelület közterület, nem a házhoz
tartozik. Nyomjanak egy igen gombot a képviselők és nem lesz orvosi rendelő.
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Faragó Zsolt képviselő: Új képviselőként csöppent a szituációba. Lehet vagdalózni, hogy
őcsényi, decsi aláírások vannak a tiltakozó íven, de a lakosok megmutatták, hogy nem akarják
ezt a rendelőt ott. Polgármester urat is hívták többször, hogy menjen ki, de nem tette meg. Az
ÉSZ-frakció csak annyit mondott, hogy azon a helyen nem akar rendelőt. Februárban arra
tettek javaslatot, hogy főépítész asszony nézzen helyszíneket, Máté Péter képviselő is
örömmel rakná a saját körzetébe a rendelőt. Azt gondolja, hogy nem kell mindenáron
megvalósítani valamit, ha kapnak rá pénzt. A vállalkozót lehet kártalanítani, a zöldfelületet
nem lehet visszaadni. Azt sem értette, hogy tűzoltókocsival, drónnal megnézik a fészket, ha
van benne madár, az biztos nem fészkel oda vissza. Amikor oda helyezték az épület terveit,
miért nem vizsgálták meg előtte a területet?
Kővári László képviselő: Reagálni szeretne a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot ért kritikára.
Megalapozott hivatali döntéselőkészítés zajlott minden előterjesztés esetében. Ő egyeztetett
minden esetben a dolgozókkal, ezért tudták, miről beszélnek és szavaznak. Nem hezitáltak és
kapkodtak, mint ami most jellemző. Büszke rá, ami 2016. óta milyen fejlesztések valósultak
meg a városban.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Nem akar vitatkozni a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléseinek
színvonalát illetően. Egy konkrét példát mond, tíz milliárdos Paks-Szekszárd távhővezetékhez
ülésen azt mondta képviselő társa, hogy nem látott gazdaságossági számítást hozzá.
Polgármester úr nem mutatta be ezt a számítást, hogy lehet így döntéseket hozni? A többi
ugyanígy zajlott, nem tudja, hogy Kővári úrnak milyen végzettsége és tapasztalata van egy
beruházás menetének végigvitelében. Ne vádolja őket ilyennel!
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér képviselő: Neki is voltak illúziói a választások után, úgy
gondolta, hogy minden képviselő a város érdekeit fogja nézni. Mindig lesz olyan ember, akinek
nem fog tetszeni az adott helyszín, lehet, hogy számszerűsíteni kellene azt a létszámot, ami
belefér a számukra az adott helyszínt illetően. Lehet, hogy arányba kell állítani azt a háromszáz
embert a véleményével a több ezer ember orvosi ellátásával szemben. Jegyző asszony is
elmondta, hogy új helyszín kiválasztása nem fér bele ebbe a pályázatba.
Bomba Gábor frakcióvezető ügyrendi kérése: Kéri a vita lezárását.
A polgármester szavazásra teszi fel a vita lezárását, melyet a közgyűlés – melynek létszáma
14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Szavazásra teszi fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
határozati javaslatát jegyző asszony módosító javaslatával együtt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 9 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
411/2020. (VI.25.) határozata
a Szabó Dezső utcában épülő orvosi rendelő építésének
felfüggesztéséről és helyszínmódosítási kérelem benyújtásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
dönt a Szabó Dezső utcában épülő orvosi rendelő
építésének felfüggesztéséről.
Határidő:
Felelős:

2020. június 25.
Ács Rezső polgármester, Műszaki ellenőr

2. felhívja a jegyzőt a 316 környéken lakó tiltakozásához
benyújtott alábbi szempontok kivizsgálására és a tárgyban
beérkező közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos tájékozódásra,
valamint az ezzel kapcsolatos beszámoló elkészítésére és a
döntéshozó
elé
történő
benyújtására;
A környéken lakó polgárok tiltakozásához benyújtott
szempontok:
a) környezetvédelmi szempontok;
b) építésügyi, hatósági szempontok;
c) élet-, testi épség és vagyonbiztonsági szempontok;
d) közlekedési és megközelítési szempontok;
e) környező ingatlanok értékvesztési szempontja;
Eddig beérkezett közérdekű bejelentések, amelyek tekintetében
az eljárások nem zárultak le:
a) Környezetvédelmi eljárás
b) Régészeti eljárás
Határidő:
Felelős:

2020. július 30.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
dönt az Irányító Hatósághoz a kialakult vis major
helyzetre hivatkozva helyszínmódosítási kérelem soron kívüli
beadásáról;
Határidő:
Felelős:

2020. július 15.
Ács Rezső polgármester

4.
felhívja a főépítészt, hogy tegyen javaslatot megfelelő
helyszín(ek)re, az azokkal kapcsolatos hatósági egyeztetések
szükségességével együtt, a Polgármesteri Hivatalt pedig a
lakossági egyeztetések lefolytatására.
Felelős, határidő: Herr Teréz főépítész a javaslattételért, 2020.
július 15. napjáig;
Felelős, határidő: dr. Molnár Kata jegyző a lakossági
egyeztetések lefolytatásáért, a döntést követően
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dr. Molnár Kata jegyző: A határozat 4. pontjának határidejére szeretne rákérdezni, ha
elfogadható a közgyűlésnek, július 15. lenne a határidő.
Ács Rezső polgármester: Elfogadják és beépítésre kerül a határozatba.
Murvai Árpád képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
25.

A szekszárdi iskolában tanuló, nem szekszárdi lakhellyel rendelkező diákok nyári
napközis ellátásával kapcsolatos döntéshozatal
(120. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

dr. Molnár Kata jegyző: Az önkormányzatnak a településen lakóhellyel rendelkező gyerekek
esetében van nyári napközi ellátási kötelezettsége. A szekszárdi iskolába járó nem szekszárdi
lakóhelyű gyerekek is jelentkeztek néhányon, az ő ellátásukkal kapcsolatban szeretne döntést
kérni a közgyűléstől.
Ács Rezső polgármester: A pandémia ideje alatt is felmerült a kérdés, akkor úgy döntött, hogy
a nem szekszárdi iskolába járó gyerekek is megkapják az ellátást. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Bomba Gábor bizottsági elnök: A GVB támogatta a javaslatot azzal, hogy hívják fel az érintett
települések önkormányzatait az étkezés megtérítésére. Nekik ez nem okoz többletköltséget,
mert ha otthon maradnak, akkor is kell támogatni az étkezési költségüket.
Ács Rezső polgármester: Akkor a határozati javaslat kiegészítésre kerül azzal, hogy az
önkormányzat többletköltség arányában kéri, hogy járuljanak hozzá a települési
önkormányzatok a gyerekek étkezési térítéséhez.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
412/2020. (VI.25.) határozata
a szekszárdi iskolában tanuló, nem szekszárdi lakóhellyel
rendelkező diákok nyári napközis ellátásával kapcsolatos
döntéshozatal
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
szekszárdi telephelyű iskolában tanuló, de nem szekszárdi
lakóhellyel rendelkező diákok nyári napközi ellátására vonatkozó
igények teljesítését engedélyezi, azzal, hogy a Közgyűlés felkéri a
Polgármesteri Hivatalt arra, hogy a tanulók lakóhelye szerinti
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önkormányzatokat keresse meg az étkezéssel kapcsolatos
önkormányzati költségek megfizetése érdekében.
Határidő:
Felelős:

26.

az igénylések szerint
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2020. (……)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(121. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Illés Tamás önkormányzati képviselő
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

Murvai Árpád képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Illés Tamás képviselő: A tavalyi tragikus gázrobbanásos eset miatt fogalmazódott meg bennük
a kitüntető cím alapításának szükségessége. Reméli, hogy nem lesz rá gyakran szükség, de ha
mégis előfordul rendkívüli eset, akkor a város a köszönetét így is ki tudja fejezni. Az elnevezést
illetően a B, változatot javasolja elfogadásra.
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Kővári László képviselő: Szeretné kérdezi, hogy a Közjóért és a Szekszárd Javáért kitüntetési
formába nem ér bele ez a díj?
Illés Tamás képviselő: Úgy gondolja, hogy nem.
Máté Péter képviselő: Kérdezi, hogy a díj arra vonatkozik, hogy rendkívüli helyzetben életet
ment valaki például?
Illés Tamás képviselő: Igen, ez egyfajta életmentő díj.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
26/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város
Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő
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címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)
Rácz Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
27.

Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2020.” program önkormányzati megvalósításáról
(122. sz. előterjesztés-javaslat)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Szántósi Tünde humánpolitikai referens

dr. Molnár Kata jegyző: Nagyon friss előterjesztésről van szó, mivel tegnap érkezett a
Kormányhivatal tájékoztatása a diákmunka programmal kapcsolatban. Az önkormányzat évek
óta él a lehetőséggel és rengeteg megkeresés irányult feléjük. A felhívást már közzétették az
idő rövidsége miatt, a jelentkezési határidő a holnapi nap. Fel szokták mérni a hivatalban
előzetesen, hogy hány embernek tudnak munkát adni és ezt a számot hangolják össze a
jelentkezők igényeivel. A támogatottság száz százalékos, maximum hat órában tudják
foglalkoztatni a fiatalokat. A határozati javaslatot ismerteti. Ha úgy látják, hogy többen
jelentkeznek, eltérhetnek a létszámtól felfelé.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán visszatért az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Csötönyi László képviselő: Milyen munkavégzésre van lehetősége a diákoknak?
dr. Molnár Kata jegyző: A hosszú évek gyakorlata alapján rögzítették az adminisztrációs és
parkgondozási munkákat. Érdekes, hogy például tavaly a fiúk inkább adminisztratív munkára,
a lányok parkgondozói munkára jelentkeztek inkább. Ez évről évre változik. Padfestés, kisebb
szemétszedés, ilyen típusú munkák férnek bele. Adminisztratív munka is rugalmasan kezelt,
akár az egyetemisták igényeihez igazodva.
Murvai Árpád képviselő: Elképzelhetőnek tartja-e, hogy az eldugult esővíz-csatornákat
kitisztításában a diákok részt vegyenek? Nem nehéz munka és nem balesetveszélyes.
dr. Molnár Kata jegyző: Nem ért ehhez a területhez, a brigádvezetők jelzik, hogy aktuálisan
milyen munkák vannak és ahhoz igazítják a munkákat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
413/2020. (VI.25.) határozata
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a nyári diákmunka munkaerő-piaci programban történő
részvételről
Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.)
dönt arról, hogy az önkormányzat részt vesz a
Pénzügyminisztérium által 2020. évre meghirdetett nyári
diákmunka munkaerőpiaci programban, melynek érdekében
kérelmet nyújt be a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi
Járási hivatalához;
2.)
felhívja a jegyzőt, hogy a járási hivatal által kért előzetes
jelzést tegye meg, a kérelem benyújtását készítse elő az alábbiak
szerint:
a) 2020. július 1. – 2020. július 31. közötti időszakra: 20 fő, napi
hatórás foglalkoztatás;
b) 2020. augusztus 1. -2020. augusztus 31. közötti időszak: 20 fő,
napi hatórás foglalkoztatás;
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző
Határidő: 2020. 06. 26.
3.)
felhívja a polgármestert az 1.) -2.) pont szerinti igény
aláírására, benyújtására, a hatósági szerződés, és a
foglalkoztatási szerződések, nyilatkozatok aláírására.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
Határidő: az igény esetében: 2020. július 5.
a hatósági szerződés és a munkaszerződések esetében pedig
aktuálisan
28.

Javaslat megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztal tagi pozíció betöltésére
(124. sz. előterjesztés-javaslat)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

Ács Rezső polgármester: Az Iparkamarának ez egy új kezdeményezése, a tagi pozícióra Bomba
Gábor frakcióvezetőt javasolja megszavazni. Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
414/2020. (VI.25.) határozata
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megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztal tagi pozíció
betöltéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felkérésére
a megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztalba
Bomba Gábor László
önkormányzati képviselőt, a közgyűlés Gazdasági
Városfejlesztési Bizottságának elnökét delegálja;

és

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről
értesítse a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát.
Határidő:
Felelős:

29.

2020. június 26.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Kérdések
-

Zaják Rita képviselő első kérdése Ács Rezső polgármesterhez a gyermektáborok
ügyében.

Zaják Rita képviselő: Mi polgármester úr véleménye arról, hogy a város tulajdonában lévő két
ifjúsági tábor közül egyik sincs látogatható állapotban? Most óriási szüksége lenne arra, hogy
a szülők valahogy megoldják a gyerekek nyári ellátását. A privát táborok nagyon megterhelőek
a családoknak, főleg ahol több gyermek van. Miért hagyták, hogy így legyen?
Ács Rezső polgármester: Mire gondol pontosan képviselő asszony?
Zaják Rita képviselő: A gyermektáborok nyáron gyermekek által látogathatatlanok.
Ács Rezső polgármester: A gyermektáborok kezelése és üzemeltetése a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. feladata és felelőssége. Minden évben fel kell újítani a táborokat az
információi szerint, de a Vagyonkezelőnek kell tisztában lennie azzal, hogy mire mennyit kell
ráfordítani és hogy kell megszervezni a táboroztatást. Ilyen jellegű kifogás most érkezett
hozzá, lehetett volna ezt korábban is jelezni. Az elmúlt években tudtak nyitni a táborok, furcsa,
hogy az idei évben rossz lett minden tábor. A vagyonkezelőnek kell az önkormányzati vagyont
megfelelően kezelnie. A cég felügyelő bizottságában csak ÉSZ-es delegáltak ülnek, nyilván ők
is odafigyelnek a működésre.
-

Zaják Rita képviselő második kérdése Ács Rezső polgármesterhez Szőlőszem
mozgalom támogatása ügyében.

Zaják Rita képviselő: Lát-e arra lehetőséget polgármester úr, hogy a Szőlőszem-mozgalom
éves szinten kapott 550.000,-Ft támogatásból rövid határidőn belül megkapjon száz51
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kétszázezer forintot? Úgy gondolja, hogy részben önkormányzati feladatot látnak el, ami
fontos, a tanyavilágban élők védelme.
Ács Rezső polgármester: Egyfelé gondolkodnak, sokat köszönhet a Szőlőszem-mozgalomnak
a város. A költségvetés módosításánál lesz arra lehetőség, hogy átkerüljön több támogatás a
sorra. Ebben a többségi szavazatra is szükség van. Tőle nem fog függeni.
-

Kővári László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez Baki Péter a
díszpolgár borászok képeinek kirakásával kapcsolatban.

Kővári László képviselő: Az évtized elején született egy olyan döntés, hogy azok a borászok,
akik az év borásza díjat elnyerték, automatikusan megkapják a díszpolgári címet. Ez a sorozat
elindult, három borász le is lett festve, de például Dúzsi Tamás, Mészáros Pál az utóbbi
években lett az év borásza, de a képük még nem lett kitéve a díszteremben, ebben kérhet
segítséget, hogy ők is részesüljenek ebben az elismerésben?
Ács Rezső polgármester: Jegyző asszony tájékoztatta arról, hogy a Polgármesteri Hivatal már
megrendelte a festményeket, úgyhogy meg fog oldódni az ügy.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 19 órakor
berekeszti és zárt ülésen folytatja munkáját.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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