A Lehet Más a Politika Csongrád megyei szervezetének kiadványa
a szegedi közgyűlés 2012. december 21-i ülésének napirendi pontjairól

A 2012. december 21-i szegedi közgyűlés előterjesztései emészthető formában

Az alábbiakban szeretnénk közérthetően bemutatni és elmondani a véleményünket a 2012.
december 21-i szegedi közgyűlés előterjesztéseiről, a következő két megjegyzéssel:
• A kiindulópontként használt anyagok – azaz a város honlapján megtalálható
előterjesztések – egyáltalán nem törekszenek az egyértelműségre és a teljességre,
ezért előfordulhat, hogy valamiben nem látunk tökéletesen tisztán, azaz sajnos
kénytelenek vagyunk fenntartani a tévedés jogát. Így az alábbiak egyfajta "olvasatai"
az előterjesztéseknek (a mi olvasatunk).
• Az előterjesztések benyújtásának lehetősége időben többfokozatú. Így például
„egyszerű/mezei” képviselőként az előterjesztéseket 18 nappal az éppen aktuális
közgyűlés előtt kell benyújtani, míg a Polgármester és a városi közigazgatás által
jegyzett előterjesztések 14 nappal a közgyűlés előtt érhetők el a város honlapjáról.
Ezután azonban különböző funkciókban (tisztségviselő, bizottság stb.) és módon
(sürgősség) lehetőség van akár még az utolsó pillanatban is módosító javaslatokkal
élni. Az így érkező módosító indítványokat – esetenként módosító-dömpinget –
érdemben e dokumentumban nem igazán tudtuk figyelembe venni.
• Fontos még kiemelni, hogy 21-én nem csak közgyűlés, hanem délután 2 órától
közmeghallgatás is lesz a szegedi városházán, amikor is mindenki megteheti
észrevételeit, felteheti kérdéseit a polgármesternek és a képviselőknek!

Az
előterjesztések
teljes
egészében
megtekinthetők
https://eservices.szeged.eu/eku/ules.php?id=1731

a

következő

linken:

1. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet
módosítása
Minden év végén felülvizsgálja a közgyűlés a Testamentum Kft.(a szegedi temetők
kezelésével megbízott városi cég) díjszabását. Ezúttal a szolgáltatásaik inflációarányos, 5%-os
emelésére tesznek javaslatot.

SZMSZ = Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 30/2010. (XI. 02.) önkormányzati rendelete
Ötv.
= 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

Előterjesztések érthető formában
1.1. Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet
valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítása
Az előterjesztés a hulladékszállítás lakossági közszolgáltatási díjának előre történő
megfizetése esetén adható kedvezmény törlését, mert a Környezetgazdálkodási Kft. új,
piaci alapú kedvezményrendszert tervez bevezetni – amiről ugyanakkor nem derül ki semmi
az előterjesztésből. Tartalmazza az előterjesztés továbbá a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
2013. évre szóló közszolgáltatási díjainak módosítását, valamint a kapcsolódó
közszolgáltatási szerződés módosítási javaslatát tartalmazza. Erre az új törvényi szabályozás
miatt van szükség, amely a korábbinál jóval részletesebb.
Korábban e közszolgáltatás elvégeztetéséért a megyei önkormányzat volt a felelős, és
tőle átvállalhatták a feladatot a települési önkormányzatok. Az új szabályozás szerint a feladat
elvégzéséért a megye egész területén a megyeszékhely önkormányzata a felelős, és tőle
vállalhatják át az egyes önkormányzatok. Csongrád megyében eddig 9 település nem vállalta
át Szegedtől ezt a feladatot, melyet így most ezen a 9 településen (Ambrózfalva, Csengele,
Forráskút, Mindszent, Röszke, Szatymaz, Tiszasziget, Kübekháza, Újszentiván) is meg kell
oldania.
Ezért a Szegedi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött szerződést módosítani kell. Szintén
módosítást igényel a szolgáltatási díjak emelése, amely 4%-os lesz, ha a javaslatot elfogadja a
közgyűlés.
1.2 A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló
66/2003. (XII.23.) Kgy. rendelet módosítása
Ez a rendelet rendelkezik az Önkormányzati tulajdonban lévő közutak (mind a gyalogos,
mind a járműforgalom számára szolgáló közutakon jellemzően közműépítések, rendezvények,
épület építés/felújítás, költözködés esetén felmerülő) nem közlekedési célú igénybevétele
esetén fizetendő díj mértékéről.
Az engedélyek kiadása, a díjak megállapítása eddig a jegyző hatáskörébe tartozott, az
új törvénykezés viszont a közút kezelőjeként a település önkormányzatának
képviselőtestületét nevezi meg. Az előterjesztő azt javasolja, hogy a zavartalan ügymenet
fenntartásának érdekében a legtöbb ezzel kapcsolatos hatáskört a közgyűlés rendeletben
ruházza át mégis a jegyzőre.
1.3. Technikai hiba miatt javaslat újraszavazás a fizető parkolási rendszerről szóló
25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában.
Itt a december 1.-i közgyűlésre már beterjesztett javaslatról lesz szó.
2. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
Az önkormányzat költségvetését a központi költségvetés kihirdetését követő 45 napon belül
kell elfogadni. A központi költségvetés kihirdetésére még nem került sor, ezért az átmeneti
gazdálkodásról kell rendeletet alkotni. Az már most látható, hogy kötelező feladatok és a
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hozzájuk járó támogatás elvonása után is 3 milliárdos veszteséggel lesz kénytelen számolni a
város, ezért az önkormányzati fenntartású intézményeknek kevesebből kell gazdálkodniuk,
januárban és februárban a 2012-es évi költségvetésük 1/13át kapják meg.
3. Településfejlesztési döntések
I. Szeged, Felső Tisza-part- Etelka sor- tanpálya- Körtöltés által határolt terület
településfejlesztési döntése
Új tervek szerint az Etelka sori stadiont szeretnék átalakítani, korszerűsíteni. A jelenleg
hatályos zóna-besorolás, és az abból következő előírások szerint azonban ez nem lehetséges,
ezért a településszerkezeti terv módosítása szükséges.
II. Szeged – Szőreg, Magyar utca – Palackozó utca – volt Palackozó üzem közötti terület
környezeti vizsgálatáról szóló döntés
A területen hulladéklerakó létesítését tervezik. Az érintett terület ehhez szükséges zónaátsorolása már korábban megtörtént. Mostanra az előterjesztő szerint kiderült, hogy
környezeti hatásvizsgálat az ügyben nem indokolt, mert az érintett szakhatóságok sem látják
ezt indokoltnak (vagy nem reagáltak az önkormányzat megkeresésére).
4. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései
I. A Szeged I. kerület belterület 284 hrsz.-ú, Fő fasor 44-50. szám alatti ingatlan értékesítésre
történő kijelölése (I. számú határozat)
Az ingatlant a közgyűlés már átadta az IKV Zrt.-nek, hogy készítse elő az eladását. Az
értékbecslés szerint az ingatlan értéke 359 millió Ft. Most arról kell döntenie a közgyűlésnek,
hogy elrendelje-e az ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítését.
II.A Szeged III. kerület zártkert 39436/2 hrsz.-ú, szántó megjelölésű ingatlannak a Szegedi
Vízmű Zrt. részére történő üzemeltetésbe adása (II. számú határozat)
A zártkert a Hattyastelep és a Téli kikötő között a vasúti töltésen kívül található, szántó
megjelölésű ingatlan ISPA beruházás keretében adásvétel útján került az Önkormányzat
tulajdonába. Az előterjesztő szerint az ingatlanon található szennyvízvezetékhez tartozó
ellenőrző akna funkciójú műtárgyra tekintettel indokolt a terület megjelölésének kivett üzemi
terület megjelölésre történő módosítását kezdeményezni a Szegedi Körzeti Földhivatalnál,
majd az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően üzemeltetésbe adni a Szegedi Vízmű Zrt.
részére.
III. Szeged II. kerület külterület 01177/1 és 01177/2 hrsz.-ú ingatlanok forgalomképességének
megváltoztatása és a Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltetéséből való elvonása (III. számú határozat).
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A javaslat szerint indokolt a területet forgalomképessé tenni, mert ma már a Vízmű nem
használja, viszont el lehetne adni.
IV: Szeged I. kerület 3932/A/27 valamint 3932/A/28 hrsz.-ú, Szeged, Széchenyi tér 12., illetve
a Szeged I. kerület 3059/A/24 valamint 3059/A/25 hrsz.-ú, Szeged, Püspök utca 9. szám alatti
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elvonása az IKV Zrt.-től és átadása a Polgármesteri
Hivatal használatába. (IV. számú határozat)
A Huszár utcai épület egy részének kisajátítása után (a kormányhivatalhoz kerül) indokolttá
vált egy új városi irattár kialakítása, és az előterjesztő szerint a Széchenyi tér 12 erre alkalmas
lenne.
Ezen túl a Magyar Állam tulajdonában, lévő Szeged, Vár utca 5. szám alatti ingatlan
egy részére –melyet jelenleg a Polgármesteri Hivatal Városrendezési (Főépítész) Osztálya
használ- igényt tart 2013. januárjától a Magyar Államkincstár mint kezelő. A hivatkozott
Osztályt szükséges elhelyezni az IKV Zrt. hasznosításában lévő és egy éve üresen álló Szeged
I. kerület 3059/A/24 valamint 3059/A/25 hrsz.-ú, Szeged, Püspök utca 9. szám alatti
ingatlanokba.
V. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok átadása a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. részére. (V. számú határozat)
Erről csak ennyit írnak: „A Szeged II. kerület Tápé külterület 02232/24, 02232/29, 02173/18,
02075/17, 02087 hrsz. - ú, kivett út és kivett saját használatú út megjelölésű ingatlanok a
földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. tv. alapján kerültek az
Önkormányzat tulajdonába. Megjelölésükre és funkciójukra tekintettel indokolt az
ingatlanokat a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére átadni közfeladat
ellátása érdekében.”
5. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései
I. Az 539/2012. (XII.01.) Kgy. sz. határozat módosítása
A közgyűlés korábban már döntött arról a pályázatról, melynek keretében a Gróf-palotát
felújítják. Új fejlemény, hogy a házban lakó magántulajdonosok előteremtették a rájuk eső
önerő-részt. Ezt az összeget át kell vezetni a projekt dokumentációjába, ezt javasolja az
előterjesztés.
II. Tájékoztató a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ivóvízminőségjavító projektjéről
A Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának megvalósítására a KEOP 1.3.0
pályázat konstrukció keretében kínál támogatási lehetőséget az Európai Unió és a Magyar
Állam, melynek érdekében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és Algyő Nagyközség
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Önkormányzata korábban létrehozta a „Szeged-Algyő” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulást (továbbiakban Társulás).
A beadott pályázatok sikeresek voltak. A sikeres pályázatok eredményeképp a projekt
nettó pénzügyi összetétele a következő:
A projekt becsült összköltsége: 3.707.561.670 Ft Elszámolható költségekre az összes
támogatás: 3.706.513.633 Ft, ebből
• KEOP támogatás: 3.099.588.223 Ft
• EU Önerő Alap támogatás: 606.925.410 Ft
Nem elszámolható költség (Algyő Nagyközség Önkormányzatát terheli): 1.048.037 Ft
A fentiek alapján az elszámolható költségek tekintetében a projekt 100 %-os
támogatást kapott, így korábban a Közgyűlés által 2011. évben Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzatát terhelő önerő (2011. évben: 21.804.025 Ft + áfa, 2012. évben: 371.811.543
Ft + áfa, 2013. évben: 177.383.565 Ft + áfa) pénzügyi biztosítására hozott 169/2011. (IV. 15.)
Kgy. sz. határozat 3. és 4. pontjának hatályon kívül helyezése indokolt.
III. Együttműködési megállapodások fenntartói ellenjegyzésének jóváhagyása , a Kulturális
intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című pályázati
felhívására benyújtott pályázathoz
A Móra Ferenc Múzeum, valamint a Százszorszép Gyermekház - Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzat fenntartásában működő, alább felsorolt oktatási, nevelési intézményekkel
együttműködve – pályázatot nyújtott be a „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli
nevelési feladatok ellátásban” című programkiírásra.
A pályázatok benyújtásához azonban szükség van arra, hogy a Móra F. Múzeum és a
Százszorszép Gyerekház által különböző szegedi iskolákkal ill. óvodákkal kötött
együttműködési megállapodásokat a közgyűlés jóváhagyja.
IV. A 10005/4 helyrajzi számú ingatlan (Etelka sori sportpálya) fejlesztése
A sportközpont rekonstrukciójaként a jelenlegi center pálya és atlétikai pálya a lelátóval és a
hozzá kapcsolódó létesítményekkel elbontásra kerül, melynek helyén egy 6000 fő
befogadására alkalmas labdarúgó stadion kerülne kialakításra (amely a későbbiekben 10.000
fősre fejleszthető). A beruházás keretében fűtött, drénezett labdarúgópálya épül előírás
szerinti pályavilágítással. A stadion kialakításával egyidejűleg kerülnek megvalósításra a
parkolók, valamint a kiszolgáló egységek (vizes blokkok, irodák, öltözők).
A beruházás becsült költsége bruttó 2 –2,5 milliárd Ft. A javaslat szerint a létesítmény
hasznosítására az önkormányzatnak versenyeztetési eljárást kellene lebonyolítani, majd ennek
nyertesével kellene együttműködési megállapodást kötnie. Ezután lehetne pályázni, a nyertes
feladata lenne a projekt megvalósítása és utána a létesítmény üzemeltetése.
Azt azonban az előterjesztő is megjegyzi, hogy az új stadion kiépítésével a jelenlegi
sportágak kiszorulhatnak az érintett területről, mivel egyrészt az új labdarúgó stadion
helyszűke miatt nem biztos, hogy helyszínt tud biztosítani az eddig ott sportoló csapatoknak
(pl. atlétika), másrészt a labdarúgó pályák építésére vonatkozó szakmai szabályok szigorú
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követelményeket írnak elő egy labdarúgó pálya és annak kiszolgáló helyiségeivel
kapcsolatban.
V. „Stratégiai zajtérkép és Intézkedési terv Szeged Városra” című dokumentáció jóváhagyása
A közgyűlés korábban már döntött arról, hogy az Operatív Program „Stratégiai Zajtérképek és
zajcsökkentési intézkedési tervek” c. felhívására pályázatot kíván benyújtani. A
megvalósíthatósági tanulmány és a pályázati dokumentáció elkészült. A pályázatot
benyújtották, de az eredményes pályázathoz szükséges az előterjesztéshez csatolt „Stratégiai
zajtérkép és Intézkedési terv Szeged Városra” című dokumentáció jóváhagyása is.
VI. Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
pályázataihoz
A) „Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Központi Telephelyének helyi hő, és
villamosenergia-igény kielégítése napkollektoros és fotovoltatikus technológiai
elemek megvalósításával ” c. pályázat
A projekt megvalósítása során a cég Városgazda sori garázsépületét napcellával látnák
el, ezzel jelentősen csökkenteni tudnák a villamos energia-szükségletüket. A
városgazda sori irodaépület tetejére pedig egy kollektort helyeznének el, melynek
segítségével a melegvíz-előállítás válna sokkal olcsóbbá és környezetbarátabbá. A
projekt összköltsége 85 millió Ft, ebből 51 milliós lehet a támogatás, a többit önerőből
kívánja megvalósítani a cég. A projekt megtérülési ideje 8 év lesz. A projekt
megvalósítása önkormányzati forrást nem igényel.
B) „Napelemes megújuló energia előállítás a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft. Sándorfalvi úti telephelyén” c. pályázat
A cég napcellák telepítésével két áramtermelő kiserőművet hozna létre. A projekt
összköltsége 140 millió Ft lesz, ebből 56 millió Ft önerő szükséges, melyet a cég maga
fog előteremteni, a város pénzügyi hozzájárulására nem lesz szükség. A projekt
megtérülésének időtartama szintén 8 év.
VII. Fenntartói nyilatkozat kiadásának jóváhagyása a TÁMOP-2.2.5.B-12/1 kódszámú
programkiírásra benyújtott pályázathoz
Az Új Széchenyi terv keretében került meghirdetésre a „Szakképző intézmények
felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére” című
TÁMOP-2.2.5.B-12/1 kódszámú pályázat. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
fenntartásában lévő alábbi intézmények nyújtottak be pályázatot és kérik a pályázati
dokumentáció részét képző fenntartói támogató nyilatkozat kiadását:
• Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola (Szeged-Móravárosi, Déri
Miksa, József Attila tagintézményei)
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• Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Kőrösy
József, Krúdy Gyula tagintézményei)
• Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola (Vedres István Építőipari
Tagintézménye).
VIII. „Szeged, elektromos tömegközlekedés kiemelt projektjavaslat” c. pályázat benyújtása
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére
A Közlekedési Operatív Program „Kiemelt projekt javaslatok támogatása” c. felhívás 5.
prioritásának keretében a KÖZOP-5.5.0-09-11 „Városi és elővárosi közösségi közlekedés
fejlesztése” című pályázati konstrukció lehetőséget ad a közösségi közlekedés fejlesztésére,
hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának emelésére, előnyben részesítésére az egyéni
közlekedéssel szemben.
Az 5. prioritás keretében rendelkezésre álló összeg 31,71 milliárd Ft. A támogatás
mértéke az előkészítési projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a, a
maximálisan igényelhető összeget nem határozták meg.
A Szegedi Közlekedési Kft.-vel közösen a Szeged Pólus Kft. kidolgozott egy
javaslatot,melyből az előzetes megvalósíthatósági tanulmány által javasolt, alátámasztott
elemeket dolgoznák ki.
A villamoshálózat esetében az lenne a cél, hogy a 3F és a 4 jelű villamosvonalon is
lehessen alacsonypadlós járműveket indítani, ezért pályarekonstrukció szükséges.
A trolik vezetékhálózatának korszerűsítése is szükséges pl. a Csongrádi sgt. és a
Rókusi krt kereszteződésében.
IX. Szociális városrehabilitációs pályázathoz konzorciumi megállapodás
A tervezett projekt lehetséges kiegészítő elemeinek megvalósításában szakmailag és a
célcsoport szempontjából a Vörösmarty Általános Iskola Alapítványa lehet az együttműködő,
konzorciális partnerként az előterjesztő szerint. Ezért a pályázat benyújtásához szükséges a
határozat mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás közgyűlési
jóváhagyása.
X. Üzemeltetési Szerződés kötése a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2001 őszén a Szeged, Retek u. 2-4. sz. alatti ingatlanon a
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás
keretében játszóházat és játszóteret alakított ki, melyet az Önkormányzat 10 millió Ft-tal
támogatott. A beruházás befejezését követően az Önkormányzat és a Máltai Szeretetszolgálat
5 éves időtartamú, majd kétszer 3 éves időtartamú Üzemeltetési Megállapodást kötött, amely
2012. december 31-én hatályát veszti. A legutóbbi megállapodás alapján Önkormányzatunk
évente 4,5millió Ft-tal támogatta a játszótér üzemeltetését, és 0,5 millió Ft-tal a annak
felújítását és fejlesztését.
Az előterjesztő azt javasolja, hogy az önkormányzat továbbra is ugyanilyen mértékben
támogassa a játszótér üzemeltetését.
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6. Alapító okiratok módosítása
Az iskolák államosítása után is a 3000 főnél többet számláló települések önkormányzatainak
feladata és felelőssége lesz a nevelési-oktatási intézmények ingó és ingatlan vagyonának
működtetése. Szegeden ezeket a feladatokat az Oktatási- Nevelési Intézmények Gazdasági
Szolgálata fogja ellátni, és az iskolák ún. technikai személyzete, alkalmazottai ennek az
intézménynek az alkalmazásába kerülnek át. A gyerekétkeztetés szintén az NGSZ feladatai
közé fog tartozni. Ezen változásoknak megfelelően szükséges módosítani az NGSZ alapító
okiratát.
Az új köznevelési törvény szerint fejlesztő- gondozó pedagógiai tevékenységet is csak
állami kezelésű intézményben végezhetnek, így ezeket a feladatokat a szegedi bölcsődéktől és
a fogyatékos otthontól elvonják. A bölcsődék közül eddig néhányat kijelölt módszertani
intézményként is működtettek, mostantól az Agyagos u. 40. szám alatti bölcsőde lesz a
regionális kijelölt módszertani intézmény. Az átszervezés két álláshely megszüntetésével is
jár.
Az államosításhoz nem kapcsolódik, de ebben az előterjesztésben a szegedi bölcsődék
férőhelyeinek átcsoportosítását is javasolják. Az egyik bölcsőde (a Tas u. 8. szám alatti)
férőhelyszámát 12-vel csökkentik, míg két másikét összesen 12-vel növelik. Az átszervezés
eredményeként két álláshelyet meg is szüntetnek, bár a férőhelyek, tehát az ellátandó
gyerekek száma nem változik.
7. A Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatói munkakörére kiírt pályázati felhívás
elfogadása
A főigazgató megbízatása június 30-án lejár, ezért a vonatkozó tárgyú törvények szerint az
önkormányzatnak pályázatot kell kiírnia, 5 éves munkaszerződést kínálva. A pályázatokat
elbíráló bizottságba, az önkormányzat két főt delegálhat, az előterjesztő Solymos
alpolgármestert (MSZP) és Haág Zalánt (Fidesz) a közgyűlés kulturális bizottságának elnökét
javasolja.
8. SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő
átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala
Az új köznevelési törvényrendelkezéseinek értelmében a Dr. Waltner Károly Otthon
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó egységei (gyermekotthon, nevelőszülői hálózat, külső
férőhelyen biztosított utógondozói ellátás) állami fenntartásba kerülnek, míg a szociális
szakosított ellátást nyújtó, 150 férőhelyes fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona mint egység – az Önkormányzat fenntartásában marad. Az államosított intézményből egy új
költségvetési szervet hoznak létre kiválással, melynek az önkormányzat által megbízott
igazgatója (Szücs Péter) ugyanaz marad. A változások miatt az alapító okiratok módosítása is
szükséges, az előterjesztésben erre tesznek javaslatot.
Végül az előterjesztő megjegyzi, hogy „Jelenlegi információnk alapján – a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tervezett módosítása szerint –
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a fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó szakosított ellátása nem lesz kötelező
önkormányzati feladat a megyei jogú városok számára.” Az Otthon jövő évi finanszírozása
még bizonytalan, az illetékes államtitkár még nem válaszolt az önkormányzat megkeresésére.
Jelenleg 150 embert látnak itt el, és az Otthonnak 36 szakmai és 16 technikai álláshelye van.
9. Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások megkötése
Az egyes közintézmények, városi cégek és civil szervezetek közfoglalkoztatásra irányuló
kérelmeit a Munkaügyi kirendeltségek bírálják el, ám a pályázóknak előtte együttműködési
megállapodást kell kötniük a települési önkormányzattal.
Most két szervezet jelentkezett ilyen igénnyel. Az egyik a Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő
és Fürdőüzemeltető Kft, a másik pedig az SZKT.
10. A közgyűlés állandó bizottságainak beszámolói
11. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. év I. félévi munkaterve
FEBRUÁR
1./ A 2012. évi költségvetés zárszámadás előtti módosítása
Előterjesztő: Polgármester
2./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetése
Előterjesztő: Polgármester
3./ Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Polgármester
4./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 24/2011.(X.04.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester
5./ A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.(XII.14.) Kgy. rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester
6./ Szeged, Tápé Öreg temető (Kereszt utca – Bolygó utca – Rév utca – Tigér utca által
határolt) tömb településszerkezeti tervének és építési szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Polgármester
7./ Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep üzemi területének SZÉSZ által
szabályozott beépíthetőségének módosítása
Előterjesztő: Polgármester
8./ Szeged, Napos út – Régiposta utca – Lencsés horgásztó és a 16838/30 hrsz-ú utca által
határolt terület településszerkezeti tervének és építési szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Polgármester
9./ A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi üzleti terve
Előterjesztő: Cégvezetők
10./ A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetı igazgatóinak,
vezérigazgatóinak 2013. évi prémiumfeladat meghatározása
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Előterjesztő: Polgármester
11./ Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások
Előterjesztő: Alpolgármester
12./ Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései
Előterjesztő: Polgármester
13./ Közművelődési szakemberek továbbképzése, közművelődési intézmények képzési
tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője
14./ SZMJVÖ fenntartásában működő közművelődési intézmények magasabb vezetői
beosztására kiírt pályázati felhívás elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
15./ A Szegedi Nemzeti Színház főigazgatói munkakörére érkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Polgármester
MÁRCIUS
1./ Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005.(XI.17.) Kgy.
rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester
2./ Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései
Előterjesztő: Alpolgármester
3./ A Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatói munkakörére érkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Polgármester
4./ Szeged Megyei Jogú város kitüntetéseinek odaítélése (Díszpolgári cím, a Pro Urbe-díjak,
Szegedért Emlékérmek és a „Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért” kitüntetés)
Előterjesztő: Polgármester
5./ A „Szeged Sportolója és Szeged Sportjáért” díj odaítélése
Előterjesztő: Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
ÁPRILIS
1./ Az önkormányzat 2012. évi zárszámadása
Előterjesztő: Polgármester
2./ Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolója
Előterjesztő: Polgármester
3./ Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései
Előterjesztő: Alpolgármester
4./ Az NGSZ és a hozzárendelt intézmények közti munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét szabályozó megállapodás módosítása
Előterjesztő: Alpolgármester
5./ „Pedagógus Életműdíj” adományozása
Előterjesztő: Polgármester
MÁJUS
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1./ A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója
Előterjesztő: Cégvezetők
2./ Tájékoztató a Dél-Alföldi Ivóvízminőség javító program előrehaladásáról
Előterjesztő: Polgármester
3./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálata
Előterjesztő: Alpolgármester
4./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Előterjesztő: Alpolgármester
5./ Szakmai értékelés a szociális intézmény működéséről
Előterjesztő: Alpolgármester
6./ Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései
Előterjesztő: Alpolgármester
7./ SZMJVÖ fenntartásában működő közművelődési intézmények magasabb vezetői
beosztására beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Polgármester
8./ A Somogyi-könyvtár magasabb vezetői beosztására beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Polgármester
9./Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak, felügyelő
bizottsági tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Polgármester
JÚNIUS
1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1. sz. módosítása
Előterjesztő: Polgármester
2./ Szeged, Felső Tisza-part – Etelka sor – tanpálya – Körtöltés által határolt terület
településrendezési eszközeinek módosítása
Előterjesztő: Polgármester
3./ Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései
Előterjesztő: Polgármester
4./ Szeged város Drogstratégiai programjának 2012. évi végrehajtásáról szóló beszámoló és
Szeged Megyei Jogú Város Drogstratégiájának felülvizsgálata
Előterjesztő: Hűvös László humán közszolgáltatási tanácsnok, Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum elnöke
5./ A Közgyűlés 2013. II. félévi munkaterve
Előterjesztő: Polgármester
6./ A Közgyűlés állandó bizottságainak beszámolói (2012. november 1. – 2013. április 30.)
Előterjesztő: Állandó bizottságok elnökei
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Közmeghallgatás
1.Szeged Vonzáskörzeti Közlekedésfejlesztési Terv
Szeged városa korábban pályázaton nyert forrást az elővárosi közlekedés fejlesztésére. A
megbízott tervezők több koncepciót is felvázoltak, melyek közül a közgyűlésnek döntenie
kell. A különböző koncepciók és variánsaik közös eleme, hogy mindegyik számol egy új
Tisza-híd felépülésével.
A. A KÖZÚTI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE ÉS BŐVÍTETT REGIONÁLIS AUTÓBUSZ
SZOLGÁLTATÁS
A.I. 2x2 sávos közúti hídon, buszsáv megerősített regionális buszközlekedés (nincs
vasútfejlesztés a hídon és nincs hódmezővásárhelyi tram-train);
A.II. 2x2 sávos közúti hídon (könnyített híd), 2x1 sávon tömegközlekedési nyomvonal
kijelölés, ahol a hódmezővásárhelyi tram-train vagy a meghosszabbított 1-es villamos halad át
Újszegedre (a híd a vasútközlekedés fejlesztését nem tartalmazza).
B. ELŐVÁROSI VASÚTI RENDSZER BEVEZETÉSE, A JELENLEGI VASÚTVONAL
FEJLESZTÉSÉVEL, a jelenlegi nyomvonalon, a jelenlegi megállók fejlesztésével (opció
Aradra Nagylakon át – nemzetközi kapcsolat)
B.I 2x2 sávos közúti híd mellett 1 vágányos elővárosi vasúti átvezetés; Újszegedre a Gyimesi
utcánál új vasúti megálló, trolibusz kapcsolattal;
B.II. 2x2 sávos közúti híd mellett 2 vágányos elővárosi vasúti átvezetés, amelyen a
hódmezővásárhelyi tram-train is áthalad, Szőreg végállomásig. Újszegeden új vasúti megálló
(Gyimesi u. mh.).
C. TRAM-TRAIN RENDSZER BEVEZETÉSE SZEGED – MAKÓ
VISZONYLATBAN, mely eléri mindkét város belvárosát és Szőregen új városias
nyomvonalon halad. 2x2 sávos közúti híd mellett 2 vágányos átvezetés (opció Temesvárra –
nemzetközi kapcsolat)
C.I. Szegeden a Vértói útnál induló, majd az 1-es villamosvonalon haladó tram-train, a hídon
áthaladva, a Gyimesi úttól Szőregen új városi nyomvonal (alternatíva Deszken is új városi
nyomvonal). Makón a végállomás elérését követően a Kálvin utcán Csanád vezér tér
végállomás elérése (Makón több alternatíva a belső nyomvonalvezetésre);
C.II. A Hódmezővásárhelyről érkező tram-train az 1-es vonalon, majd a hídon tovább a C.I.
változat szerint halad Makóra;
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C.II/b. Az 1-es tram-train Hódmezővásárhely – Szeged, Indóház tér között. A 2-es tram-train
Vértóról a nagykörúti új nyomvonalon halad a hídra, tovább C.I. változat szerint. Az
alternatív változatban két tram-train vonal működik, Szegeden részben azonos nyomvonalon.
2. Beszámoló a közfoglalkoztatásról
Az új kormány a közfoglalkoztatás rendszerét is megváltoztatta. A cél röviden az volt, hogy
minél több segélyezettnek adjanak közmunkát, akár úgy is, hogy erre az érintetteket –
pénzügyi eszközökkel – rákényszerítik. Az új szabályozás szerint az, aki a felajánlott
közmunkát nem fogadja el, együtt nem működőnek minősül, kikerül a rendszerből és elveszti
a segélyre való jogosultságát (és a TB-jogviszonyát is). Szintén így jár az, aki az előző évből
nem tud legalább 30 napos munkaviszonyt igazolni, tehát az a tartósan munkanélküli is,
akinek nem ajánlottak fel közmunkát – Szegeden az utóbbi év során 500 regisztrált
munkanélküli került ki így a rendszerből.
Közfoglalkoztatottakat a közfeladatokat ellátó szerveztek igényelhetnek:
önkormányzati és állami intézmények, cégek, civil szervezetek, egyházak. Kérelmeiket a
Munkaügyi Kirendeltséghez kell benyújtaniuk, de a helyi önkormányzattal is együttműködési
megállapodást kell kötniük, mintegy ily módon igazolva azt, hogy valóban közfeladatot
látnak el, közhasznú tevékenységet végeznek.
Szegeden 2011-ben drasztikusan csökkent a közfoglalkoztatottak száma, majd 2012ben tovább csökkent. Ennek következtében a segélyezettek száma és aránya nőtt, annak
ellenére, hogy 500 embert az új szabályok miatt ki kellett zárni a rendszerből.
A konkrét adatok:
2011
2012
Pénzbeli ellátásban részesülők száma összesen (fő)
3033
3990
Pénzbeli ellátásban részesülők száma átlagosan (fő/hó)
1272
2291
Közfoglalkoztatásban résztvevők száma (fő)
1495
962
Átlagos foglalkoztatotti létszám (fő/hó)
397
312
Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya az összes jogosulthoz képest (%)
49%
24%
Az ok az előterjesztő szerint az, hogy munkáltatók támogatási igénye a 2011-es évhez képest
kevesebb, mint felére csökkent annak ellenére, hogy a közfoglalkoztatási bér és járulékai
teljes egészében megtérülnének. A kevesebb kérelemnek több lehetséges indoka van:
• a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás akár 12 hónapot is jelenthet a jogszabály
szerint, de a támogatást rövid időtartamra ítélik oda, az átlagos foglalkoztatási időszak
2012-ben is csak 3 hónap volt;
• bevezetésre került a heti bérfizetés, mely plusz adminisztrációs és anyagi terhet ró a
munkáltatókra;
• nincs lehetőség próbaidő kikötésére.
A mellékletekben szereplő adatokból kiderül: Szegeden 60 partnerrel kötött együttműködési
megállapodást eddig az önkormányzat, ebből 30 az, amely valóban foglalkoztatott
közmunkásokat legalább az egyik évben. A művelődési házakban az igényelt létszán nem
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csökkent, az IH esetében még nőtt is. Egyértelmű, drasztikus csökkenés mutatkozik viszont az
iskoláknál, és néhány nagyobb cégnél. A legnagyobb a létszámcsökkenés a
Környezetgazdálkodási Kht.-nál, ahol tavaly 460-an dolgoztak, de idén már csak 260-at
igényeltek, amiből csak 210-et kaptak meg. A Vadasparkban tavaly 61 közmunkás volt, az
idén csak 25-öt kértek (ezt megkapták). Drasztikus a csökkenés a Városőrségnél, ahol tavaly
97 közfoglalkoztatott volt, idén csak 71-et kértek, és csak 33-at kaptak meg, továbbá a
Somogyi Könyvtárnál, ahol tavaly 18-an voltak, idén 14-et igényeltek és csak 8-at kaptak
meg.
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