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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
12/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló
17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXVIII. törvény 54. §
(1) és (3) bekezdésében, valamint az 58. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 17/1994. (IV.26.)
Kgy. rendelet 3. számú mellékletét hatályon kívül helyezi.
2. §
Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A hatálybalépést követő napon ezen
rendelet hatályát veszti.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. április 15. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
13/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete
a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális és gyermekjóléti
intézményekben fizetendı intézményi térítési díjakról szóló módosított
9/2009. (IV.08.) Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) és (2)
bekezdésben, valamint a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló módosított
1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. § és 147. § (1) bekezdésben foglalt
felhatalmazás alapján, az alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális és gyermekjóléti
intézményekben fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 9/2009. (IV. 08.) Kgy. rendelet,
valamint az azt módosító 3/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelet Deszk Község
Önkormányzat Képviselı-testület Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott
szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2011. (III.1.) önkormányzati
rendelete hatálybalépésével egyidejőleg, 2011. március 1. napjával hatályát veszíti.

2. §
Záró rendelkezés
E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát
veszíti.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes fıjegyzı

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2011. április 15-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének Közlönyében.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló
10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat költségvetésének
végrehajtási szabályairól szóló 10/2011 (III.02.) Ör. rendelete módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§
Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási
szabályairól szóló 10/2011. (III.02.) Ö.r. rendelete (továbbiakban Ö.r.) 3.§ (3) bekezdése az
alábbiakra módosul:
„(3) A mőködési és felhalmozási elıirányzatok jogcímein belüli elıirányzatokat, valamint a
különbözı feladatok elıirányzatainak fı összegén belül az egyes kiemelt elıirányzatokat a
Pénzügyi Bizottság átcsoportosíthatja. A mőködési kiadások 6. és 8. címei közötti
elıirányzatokat a tervezett elıirányzat 1 %-a erejéig a Közgazdasági Iroda és az ágazati
irodák együttes javaslata alapján a Pénzügyi Bizottság átcsoportosíthatja, a 7. címen belül az
átcsoportosításra a Polgármester jogosult. Az elıirányzat módosításokat utólag a költségvetési
rendeleten át kell vezetni. A Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete elıirányzat
terhére történı felhasználásról a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság dönt.”
2.§
Az Ö.r. 3.§ (4) bekezdése hatályát veszti.
3.§
Az Ö.r. 3.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(6) A Polgármester a Pénzügyi Bizottság elızetes véleményének ismeretében az
önkormányzat likviditásának biztosítására összesen 8.430 millió Ft folyószámla és rulírozó
hitel igénybevételére köthet szerzıdést, illetve az önkormányzat és számlavezetıje között az
átmeneti
likviditási
problémák
kezelésére
létrejött
szerzıdéseket
lejáratkor
meghosszabbíthatja.”
4.§
Az Ö.r. 5.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) A részben vagy egészben, önkormányzati tulajdonban lévı gazdálkodó szervezetek
folyamatos mőködéséhez szükséges támogatások ütemezésére az érintett gazdasági társaság
ütemtervet készít, amelyet a – Közgazdasági Iroda véleményezését követıen Vagyongazdálkodási Bizottság hagy jóvá. A támogatások kiutalásánál a jóváhagyott
ütemtervben rögzítettek szerint kell eljárni.
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5.§
Az Ö.r.9.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(6) A rendırség és polgárvédelmi feladatok támogatásáról a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt.”
6.§
Az Ö.r. 9.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(7) A kiemelt sportesemények, a kiemelt városrendezvények támogatásáról valamint a
városmarketing elıirányzat felhasználásáról, az információs kiadványok elıirányzat
felhasználásáról a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság dönt.”
7.§
Az Ö.r. 10.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A pályázati keret új fejlesztésekre c. elıirányzatból elsısorban beruházási, felújítási
pályázatok benyújtásáról pályázatonként:
- 250 millió Ft értékhatárig a Pénzügyi Bizottság és a Városüzemeltetési és Fejlesztési
Bizottság elızetes véleményének kikérését követıen a Vagyongazdálkodási Bizottság dönt a
két közgyőlési ülés közötti idıszakban azzal, hogy a közgyőlést a döntésrıl a soron következı
ülésen tájékoztatja.”
8.§
Az Ö.r. 10.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) Azok a beruházási és felújítási munkák, amelyek megvalósításához a szükséges fedezetet
az önkormányzat - részben vagy egészben - pályázati úton kívánja biztosítani, csak a
pályázatok elbírálását követıen, az igényelt támogatások elnyerése esetén indíthatók. Kivételt
képeznek a pályázat benyújtásához szükséges, tervezési és egyéb elıkészítési feladatok
megvalósítására szolgáló fedezetek. A pályázatok benyújtásához szükséges, tervezési és
egyéb elıkészítési feladatok megvalósítására szolgáló fedezetek felhasználásról a Jogi,
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság dönt.”
9.§
Az Ö.r. 12.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A feladatonként rendelkezésre álló elıirányzat fı összegén belül az egyes kiemelt
elıirányzatok között az elıirányzatokat a Pénzügyi Bizottság átcsoportosíthatja.
A módosításokat a költségvetési rendeleten utólag át kell vezetni.”
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10.§
Jelen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatálybalépését követı napon
hatályát veszíti.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes fıjegyzı

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2011. április 15-én tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének Közlönyében.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
15/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelete
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló
25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete (továbbiakban: Rendelet) 15. § (6)
bekezdése az alábbiakra módosul:
„15. § (6) Amennyiben önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos jogügylethez szükséges
a tulajdonos hozzájárulása és a létrehozandó jogügylet nem jár önkormányzati
kötelezettségvállalással, úgy a hozzájárulás megadásáról a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági
bizottság elızetes véleményének ismeretében a Vagyongazdálkodási Bizottság dönt, és
gyakorolja hatósági eljárásban a tulajdonost megilletı jogokat.”
2. §
A Rendelet 17/A. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
„17/A. § (1) Korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonnal való rendelkezésrıl
jelen rendelet 12. § (1) bekezdés a), b), d), e), f), l) és p) pontjaiban meghatározottak, valamint
a k) pontban megjelölt hitelfelvétel esetén
a) 10 millió Ft értékhatárig a Vagyongazdálkodási Bizottság (VB)
b) 10-50 millió Ft vagyonértékig a Vagyongazdálkodási Bizottság (VB) és a Jogi,
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elızetes véleményének kikérését követıen a
Pénzügyi Bizottság (PB)
c) 50 millió Ft értékhatár felett a Közgyőlés dönt.”
3. §
A Rendelet 24. §-a az alábbiakra módosul:
„24. §
a) Kisebbségi – 25 % alatti és 100 millió Ft névértéket meg nem haladó – részesedéső
önkormányzati gazdasági, illetve nonprofit gazdasági társaságokban a tulajdonosi
jogokat – kivéve jelen rendelet 22. §-ában szabályozottakat – a
Vagyongazdálkodási Bizottság gyakorolja.
b) A Bizottság eseti döntése alapján annak kijelölt tagja jár el az érintett gazdasági
társaság közgyőlésén.”
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4. §
A Rendelet 25. §-a az alábbiakra módosul:
„25. §
a) A társasházak legfıbb szervében az önkormányzatra esı közös tulajdoni rész
elidegenítésével, valamint a pénzügyi kötelezettségvállalással kapcsolatos
tulajdonosi jogokat a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság gyakorolja,
kivéve az ingatlan üzemeltetésével összefüggésben felmerülı pénzügyi
kötelezettségvállalással járó ügyeket legfeljebb 10 millió Ft értékhatárig,
amelyekben az önkormányzati tulajdonrész bérbeadással, haszonbérbeadással
megbízott szervezet saját hatáskörében jár el.
b) Szükség esetén a Bizottság eseti döntése alapján annak kijelölt tagja jár az érintett
társasház közgyőlésén.”
5. §
A Rendelet 26. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
„26. § (1) Az önkormányzat – ideértve a Lakásalapot is – átmenetileg szabad
pénzeszközeinek rövid lejáratú – hat hónapot meg nem haladó idıtartamra szóló –
értékpapírba fektetésérıl, illetve betétként történı elhelyezésrıl és visszaváltásáról – valamint
a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások igénybevételérıl, ideértve a devizanem megválasztását
és a határidıs ügyletek megkötését is – legalább három értékpapír-forgalmazó cégtıl
beszerzett ajánlat alapján – a Pénzügyi Bizottság elızetes véleményének ismeretében a
Polgármester dönt.”
6. §
A Rendelet 36. §-a az alábbiakra módosul:
„36. § A vagyonkezelési feladatokhoz kapcsolódóan szükségessé váló engedélyeztetési eljárás
szabályai
- A vagyonkezelınek a tulajdonosi hozzájárulást kell beszereznie a vagyonkezelési
tevékenység körében felmerülı bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységhez.
A tulajdonosi hozzájárulást a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
véleményének ismeretében a Vagyongazdálkodási Bizottság jogosult megadni.
- Nem terjed ki a tulajdonosi hozzájárulás beszerzésének kötelezettsége az azonnali
veszélyelhárítást szolgáló, de egyébként hozzájáruláshoz kötött tevékenységre.
Az így elvégzett tevékenységet és annak indoklását a tulajdonosnak 15 napon belül
jelenteni kell.
- A vagyonkezelı tulajdonosi hozzájárulás nélkül adhat be kérelmet elvi hatósági
engedély, szakhatósági hozzájárulás, állásfoglalás iránt.”
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7. §
A Rendelet 47. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul:
„47. § (2) Versenyeztetési eljárás nélkül az önkormányzati vagyon értékesítésén kívüli
hasznosítására akkor kerülhet sor, ha:
a) törvény ezt lehetıvé teszi, vagy
b) a vagyontárgy értéke nem éri el jelen rendelet 46. § (3) bekezdésében
meghatározott értéket,”
8. §
Jelen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, mellyel egyidejőleg a Rendelet 47. §
(1) bekezdés a) pontja hatályát veszti.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes fıjegyzı

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2011. április 15. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének Közlönyében.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
16/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
30/2010. (XI.02.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 80. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 30/2010.(XI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 30/2010. (IX.02.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szabályzat) 22.§ (2) bekezdés h) pontja helyébe a
következı rendelkezés lép:
„h) a döntéshez a 22/A. § szerinti információkat;”

2. §
A Szabályzat az alábbi 22/A. §-sal egészül ki:
„Ö.r. 22/A. § (1) Amennyiben az elıterjesztés rendelet módosítására irányul, akkor
tartalmaznia kell legalább:
a) az új, tervezett rendeletet,
b) a hatályos rendeletet,
c) indokolást, amely
ca) tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.)
18. §-ában foglaltakat,
cb) kiemeli a hatályos rendelet és a rendelettervezet közti összes különbséget és
cc) azon pontok esetében, ahol a hatályos rendelet és a rendelettervezet eltérnek,
bemutatja az eltérés lényegét és következményeit.
(2) Amennyiben az elıterjesztés szerzıdés módosítására irányul, akkor tartalmaznia kell
legalább:
a) az új szerzıdéstervezetet,
b) az eredeti szerzıdést és esetleges módosításait,
c) indokolást, amely
ca) kiemeli a hatályos szerzıdés és a szerzıdéstervezet közti összes különbséget,
cb) tartalmazza a szerzıdésmódosítás kezdeményezésének indokát, valamint
cc) azon pontok esetében, ahol a hatályos szerzıdés és a szerzıdéstervezet eltérnek,
bemutatja az eltérés lényegét és következményeit.
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(3) Amennyiben az elıterjesztés valamilyen szolgáltatás díjának megváltoztatására irányul,
akkor tartalmaznia kell legalább
a) az elıterjesztésben érintett évet megelızı 3 év vonatkozó adatait és
b) a módosítás szükségességét.
(4) Amennyiben az elıterjesztés ingatlannal kapcsolatos, akkor tartalmaznia kell legalább
a) az ingatlant érintı jogügylet indokait és
b) a jogügyletet megalapozó, a döntést elıkészítı dokumentumokat.
(5) Amennyiben az elıterjesztés meghatározott ingatlanterületek rendeltetési
(területfelhasználási); építési (a beépítésre szánt területek építési elıírásait rögzítı);
környezetvédelmi; értékvédelmi; tilalmi és korlátozási zónák közötti vagy azokon belüli
átsorolásáról szól, akkor tartalmaznia kell legalább:
a) az átminısítés szükségességének indokát,
b) az átminısítendı terület
ba) tervezett hasznosítását,
bb) korábbi átminısítéseit,
c) az átminısítés által érintett társadalmi csoportokat és
d) az átminısítés ezen csoportokra gyakorolt teljes körő hatását.
(6) Amennyiben az elıterjesztés Szeged MJV pályázataira vonatkozó közgyőlési döntésekkel
kapcsolatos, akkor tartalmaznia kell legalább
a) a pályázatok Szeged költségvetésére gyakorolt hatását és
b) a pályázatok megvalósulása esetén fellépı, a szegedi lakosság egyes csoportjaira
vonatkozó társadalmi és környezeti hatásokat.
(7) Az (1)-(6) bekezdések alá nem tartozó elıterjesztéseknek tartalmazniuk kell legalább a
döntési javaslatok indokait.”
3.§
A Szabályzat 2. számú mellékletének, ”Gazdasági Ágazatban” pontjának 7. sz. alpontja
hatályát veszti. Ezzel egyidejőleg a Szabályzat 1. sz. mellékletének „Vagyongazdálkodási
Bizottság” fejezete az alábbi 3. sz. alponttal egészül ki:
„3./ Gyakorolja a tulajdonosi jogosítványokat az önkormányzat részvételével mőködı
gazdasági társaságokban.”
4.§
A Szabályzat 2. sz. mellékletének „Egyéb ügyekben” pontjának 3. sz. alpontja hatályát veszti
és ezzel egyidejőleg a Szabályzat 1. sz. mellékletének „Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság” fejezete az alábbi 7. sz. alponttal egészül ki:
„7./ Dönt a külföldre utazó delegációk személyi összetételérıl, a külföldi kiküldetésekrıl.”

5.§
A Szabályzat 2. sz. mellékletének „Egyéb ügyekben” pontjának 9. sz. alpontja hatályát veszti.
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6.§
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatályba lépését követı napon hatályát veszti.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes fıjegyzı

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2011. április 15-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Közlönyében

Kivonat
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésének
jegyzőkönyvéből

108/2010. (II.19.) Kgy. sz.
Határozat

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Botka László polgármester
előterjesztésében a „Közalapítványok alapítói döntései” tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint
rendelkezik:
1./ Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. évi LXV. tv. 1. § (4) bekezdése alapján a dr. Kóczy
Klárával közösen alapított Szegedi Egészségügyi Intézményfejlesztő Közalapítvány megszüntetését
határozza el, tekintettel arra, hogy a közfeladat ellátása más szervezeti keretben hatékonyabban
megvalósítható.
2./ Az alapítók a megszűnő közalapítvány vagyonát a Szeged Város Közösségéért Közalapítvány
részére adják át.
3./ Az alapítók felkérik a megszűnő közalapítvány kuratóriumának elnökét, hogy a Közgyűlés ezen
döntését követően új kötelezettségeket a közalapítvány nevében vállaljon, a folyamatban lévő ügyeket
rendezze, a tartós jogviszonyok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
4./ Az alapítók felkérik a megszűnő közalapítvány kuratóriumi elnökét, hogy a Csongrád Megyei
Bíróságnak a megszüntetést megállapító végzése jogerőre emelkedésének napjától számított 15
napon belül leltárral a Közalapítvány vagyonát a Szeged Város Közösségéért Közalapítvány részére
adja át és az iratok megőrzéséről gondoskodjon.
5./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közalapítvány megszüntetése érdekében a Csongrád
Megyei Bíróságon a szükséges intézkedéseket tegye meg.
6./ A Közgyűlés ezen határozat közzétételét rendeli el a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Közlönyében.
A határozatról értesülnek: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, az Aljegyző, a Jegyzői Iroda, dr.
Kóczy Klára alapító, dr. Sulyok Tamás kuratóriumi elnök.
Kmf.

Dr. Botka László s.k.
polgármester

Kivonat hiteléül:

Réperger Zsuzsanna

Dr. Mózes Ervin s.k.
címzetes főjegyző
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