SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Iktatószám: VI/A. 385-3/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 2017. február 27.-én (hétfőn) 14.00 órakor, a Babits Mihály
Kulturális Központ Remete termében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről

dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Horváth Jánosné, Lemle Béláné, Ferencz
Zoltán József, Kerekes László Géza, Rácz
Zoltán Rókus bizottsági tagok

Igazoltan távol maradtak:

Gombás Viktória Rita bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Molnár Kata jegyző
Kajos Nikolett aljegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Berbuch Miklós jegyzőkönyvvezető

Megjelent meghívottak:

Kálóczi Andrea KEF titkár, szakmai
koordinátor
Kajsza Péter Újra Dolgozni Tolnában
Egyesület elnöke
Weiszné Szabó Magdolna Újra Dolgozni
Tolnában Egyesület titkára

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy a 7 tagú Bizottságból 6 fő jelen van, a Bizottság
határozatképes. Az ülést 14.00 órakor megnyitja.
dr. Tóth Gyula elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Ferencz Zoltán József bizottsági
tagot megválasztani.
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Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
dr. Tóth Gyula elnök: Javasolja a Bizottságnak a kiküldött meghívóban szereplő napirendi
pontok elfogadását azzal a módosítással, hogy a Bizottság a napirendi pontjai közé vegye fel
és 1. számú napirendi pontként tárgyalja a Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségek teljesítéséről szóló előterjesztést és a Bizottság a napirendi pontjai közül
törölje a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és
programjainak támogatása a KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat önrészének biztosításáról
szóló előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel, hogy a Bizottság felveszi napirendi pontjai közé és a
nyilvános ülés 1. számú napirendi pontjaként tárgyalja a Tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséről szóló előterjesztést.
A Bizottság a Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló
előterjesztés napirendi pontjai közé történő felvételét és a nyilvános ülés 1. számú
napirendi pontjaként való tárgyalását 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Az elnök szavazásra teszi fel, hogy a Bizottság napirendi pontjai közül törölje a Szekszárdi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak
támogatása a KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat önrészének biztosításáról szóló
előterjesztést.
A Bizottság a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek
biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat
önrészének biztosításáról szóló előterjesztés napirendi pontjai közül történő törlését 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott.

Napirend

Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
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2. / napirendi pont
Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2016. évi működéséről és az
egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(40. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kajsza Péter Újra Dolgozni Tolnában Egyesület elnöke
3. / napirendi pont
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának
tapasztalatairól
(46. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kálóczi Andrea KEF titkár, szakmai koordinátor,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
4. / napirendi pont
„Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
(43. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens
5. / napirendi pont
Javaslat az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot
működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére című, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében történő pályázat benyújtására
(50. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
6. / napirendi pont
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2016. évi eredményeinek áttekintéséről
(53. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
7. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(59. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
8. / napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható
összegének jóváhagyására
(52. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
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9. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről
(36. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető

Zárt ülés

10. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(54. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
11. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
12. / napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
13. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi bizottságnak feladata,
hogy nyilvántartsa a képviselők, a Polgármester, valamint a hozzátartozóik
vagyonnyilatkozatait. E feladattal kapcsolatban tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy
Polgármester Úr és 13 képviselő leadta vagyonnyilatkozatát, azonban egy képviselő nem
teljesítette vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. Zaják Rita képviselőasszony 2017.
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január 31-ig nem tett eleget vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. Ameddig képviselő
asszony e kötelezettségét nem pótolja, addig a képviselői jogait nem gyakorolhatja.
dr. Tóth Gyula elnök: Megköszöni aljegyző asszonynak a tájékoztatást, melyet a Bizottság
tudomásul vett.
2. / napirendi pont
Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2016. évi működéséről és az
egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(40. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kajsza Péter Újra Dolgozni Tolnában Egyesület elnöke
Kajsza Péter Újra Dolgozni Tolnában Egyesület elnöke: Elmondja, hogy nem kívánja az
előterjesztést kiegészíteni, az esetleges kérdésekre szívesen válaszol.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a korábbi évek gyakorlatához képest
változás, hogy az együttműködési megállapodás nem két évre, hanem öt évre kerülne
megkötésre. Az egyesület – az együttműködési megállapodás időtartamától függetlenül – a
továbbiakban is évente beszámol majd munkájáról a Közgyűlésnek.
dr. Tóth Gyula elnök: Megköszöni az egyesület munkáját és további kérdés, hozzászólás
hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 14/2017. (II.27.) SZEB határozata
Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2016. évi működéséről és az
egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2016. évi működéséről és az
egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról szóló
előterjesztést.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
3. / napirendi pont
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának
tapasztalatairól
(46. sz. közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Kálóczi Andrea KEF titkár, szakmai koordinátor,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Kálóczi Andrea KEF titkár, szakmai koordinátor: Elmondja, hogy a tavalyi évben elkészített
cselekvési terv alapján kezdték el kidolgozni a stratégiát, melyben hasonlóan a korábbi
évtizedhez nagy hangsúlyt kap a prevenció. Jelen pillanatban három közgyűlési napirendi
pont is tartozik a kábítószerügyi egyeztető fórumhoz. Az első egy működéssel kapcsolatos
pályázat, a második egy prevenciós programok megvalósításához kapcsolódó pályázat, a
harmadik maga a beszámoló. Tavaly év végén elindítottak egy együttműködési folyamatot az
önkormányzat és a civil szervezetek között és ezzel kapcsolatban egy pályázatot is
benyújtottak. A pályázatot megnyerte az önkormányzat, mintegy kétmillió forint összegben.
Ez az együttműködési folyamat előrelépés az eddigi munkához képest, mivel tárgyalnak,
egyeztetnek, konferenciát és fórumokat szerveznek, mindezt együttesen valósítják meg,
vagyis az önkormányzat és – szakmai – civil szervezetek működnek együtt. Szakmai civil
szervezetek ebben az esetben szociális, egészségügyi szervezetek, valamint olyan szakmai
szervezet, mint például a RÉV Szenvedély-beteg segítő szolgálat.
dr. Tóth Gyula elnök: Megköszöni a fórum munkáját és további kérdés, hozzászólás
hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 15/2017. (II.27.) SZEB határozata
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának
tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának
tapasztalatairól szóló előterjesztést.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

4. / napirendi pont
„Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
(43. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens
6

dr. Tóth Gyula SZEB elnök: Elmondja, hogy dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens
egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni a Bizottság ülésén. Felkéri dr. Főfai Klára
igazgatóságvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a közalapítvány alapító okiratának
módosítása a Polgári törvénykönyv változása miatt vált szükségessé. A módosítások
technikai jellegűek.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 16/2017. (II.27.) SZEB határozata
„Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
„Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
5. / napirendi pont
Javaslat az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot
működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére című, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében történő pályázat benyújtására
(50. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Tóth Gyula SZEB elnök: Elmondja, hogy Magyarné Somogyvári Tünde megbízott
osztályvezető egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni a Bizottság ülésén. Felkéri dr.
Főfai Klára igazgatóságvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy az előterjesztés az alacsony küszöbű
ellátást, vagyis az utcai szociális munkát érinti. Gépjármű beszerzésre öt millió forintra lehet
pályázni. Mivel a hajléktalan szálló dolgozói egy 13 éves autót használnak az utcai szociális
munkájukkal kapcsolatos feladataikra és az autó szervizköltségei magasak, ezért Szekszárd
Megyei Jogú Város pályázni fog gépjármű beszerzésre. Amennyiben a gépjármű beszerzési
ára a meghaladja az ötmillió forintot, akkor a város kiegészíti a vételárat. Ez az összeg
előreláthatóan nem lesz jelentős, mivel a korábban használt gépkocsi beszámításra kerül.
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dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 17/2017. (II.27.) SZEB határozata
Javaslat az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot
működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére című, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében történő pályázat benyújtására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Javaslat az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot
működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére című, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében történő pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
6. / napirendi pont
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2016. évi eredményeinek áttekintéséről
(53. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Elmondja, hogy az előterjesztést nem kívánja
kiegészíteni, de az előterjesztéssel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol.
dr. Tóth Gyula elnök: Megköszöni Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referensnek a
tájékoztatást, melyet a Bizottság tudomásul vett.

7. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(59. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a rendelet módosítás kormányzati
döntéseket fogalmaz meg. A döntések kihatása pozitívan és negatívan is befolyásolja a
költségvetést. Az elmúlt évben a Caminus Tüzeléstechnikai Kft.-nek megváltozott a jogállása,
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szolgáltatási tevékenysége. A tavalyi év elején még nem lehetett tudni pontosan a
költségvetést érintő részleteket. Az önkormányzat a kéményseprő szolgáltatásra mindig is az
azt megelőző évekhez hasonlóan kapott jelentős támogatást a kormányzattól, évi 92 millió
forint összegben. Mivel év közben szűnt meg a Kft. tevékenysége, így visszafizetési
kötelezettség keletkezett 54 millió forint összegben. A város költségvetése szempontjából ez
a folyamat nullszaldós. A 2016. októberi normatíva elszámolása kapcsán lehetőség volt
többlet normatíva lehívására, mintegy 34 millió forint értékben. A saját hatáskörben történt
módosítások nem érintik a költségvetés főösszegét.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 18/2017. (II.27.) SZEB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

8. / napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható
összegének jóváhagyására
(52. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy az előterjesztés része a költségvetésnek, de
külön is el kell fogadnia azt a közgyűlésnek. A mellékletben szereplő táblázat azt hivatott
bemutatni, hogy az önkormányzat meddig vállalhat kötelezettséget hitelfelvételre, vagy
egyéb hosszú távú kötelezettségre a következő három évben. A táblázat bemutatja, hogy a
hitelfelvétel esetében a saját bevétel 50%-áig vállalhat kötelezettséget az önkormányzat.
Ezekkel az összegekkel szembeni kötelezettségeket mutatja be, illetve már tartalmazza a már
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felvett hitelt is. A bemutatottak között szerepel egy 600 millió forintos hitel, melyet a város
2014. decemberében vett fel, infrastruktúrája fejlesztéshez. 2019-ben fog megkezdődni a
hiteltörlesztés, mivel addig visszafizetési moratórium van érvényben. Az önkormányzat
rendelkezik még érvényben lévő leasing szerződésekkel is, ezek jelentik a hosszú távú
kötelezettséget. A Közlekedési Központtal és a Gyermekvédelmi Főigazgatóságsággal
szemben fennálló tartozásokat is tartalmazza a táblázat a következő két évre vonatkozóan.
Az összegek különbözetei oszloponként megmutatják, hogy az adott évben mekkora összegű
lehetne az önkormányzat maximális hitelfelvétele. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy
ezeket az összegeket az önkormányzat fel kívánja használni. A táblázatban szereplő adatok
ezért mindössze tájékozató jellegűek.
Kerekes László Géza bizottsági tag: Kérdezi, hogy az önkormányzat cégei felé fennálló
kezességvállalás mekkora összegű, és ezek a kezességvállalások érintik-e a költségvetést?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy ezek a kezességvállalások mérlegen kívüli
tételek és a költségvetést nem érintik. Az év végi beszámolóban is így jelennek meg.
Kerekes László Géza bizottsági tag: Kérdezi, hogy a kezességvállalások foganatosítása
esetében ténylegesen helyt tudna-e állni az önkormányzat.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, kezességvállalásokra lenne fedezete az
önkormányzatnak.
dr. Tóth Gyula elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az
előterjesztést a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 19/2017. (II.27.) SZEB határozata
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható
összegének jóváhagyására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható
összegének jóváhagyásáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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9. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről
(36. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető

Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy az előterjesztés részletesen kívánja bemutatni a
költségvetési tervezés folyamatát illetve részeit. Olyan fejlesztési elképzelések is
bemutatásra kerültek, amelyek számszakilag még nem jelennek meg a költségvetésben. Ezek
a szakaszok a tervezett fejlesztésekhez és a tartalékok képzéséhez kapcsolódnak. Európai
Uniós pályázatok benyújtását tervezi a város. A pályázatokra tartalékokat kell képezni, mert
a pályázatok tervezésének és a megvalósítási tanulmányok elkészítésének költségei csak
később lesznek elszámolhatóak, lehívhatóak. A pályázati tartalékok képzését az előterjesztés
szöveges része mutatja be. Felhívja a figyelmet arra, hogy ez a költségvetési rendelettervezet
nem tartalmaz hitelfelvételt. Működési hiánnyal már nem lehet számolni. A költségvetési
egyensúly biztosítható hitel felvétele nélkül és a korábbi évek pénzmaradványát sem kell
igénybe venni. Személyi juttatások esetében a munkáltatók terhe megnőtt és ez megjelenik
a költségvetésben is. A kötelező emeléseken felül az ágazati pótlékok emelését is
tartalmazza a költségvetés tervezet. A szociális és a kulturális ágazatban vezettek be új
ágazati pótlékokat. Az ágazati pótlékok állami támogatásáról jelenleg még nincs pontos
információ, ezeket az összegeket év közben fogja az önkormányzat megkapni. A
köztisztviselőkre vonatkozóan is tartalmaz egy illetményalap emelésre vonatkozó javaslatot a
rendelet tervezet. A költségvetési törvény jelen évtől lehetőséget biztosít arra, hogy az
önkormányzatok képviselőtestülete eltérjen a törvényben szabályozott alapilletménytől és
azt magasabb összegben határozza meg. Kilenc éve 38.650.- forint a köztisztviselők esetében
az illetményalap. Sok dolgozónál a garantált bérminimumra kell kiegészíteni a munkabért, és
ez bérfeszültséget okoz. A bérfeszültség csökkentésére lehetőséget teremt a költségvetési
törvény, melynek alapján 42.000.- forint alapilletményre tesz javaslatot az előterjesztés. Az
egyeztetés során megvizsgálták, hogy az egyes intézményekben hogyan alakulnak a bérek.
Megállapítható, hogy az egyes ágazatokban eltérő az átlagos bérszínvonal. A pedagógusok és
az egészségügyi ágazatban az utóbbi években jelentősen emelkedtek a bérek, a szociális és a
kulturális ágazatban – még a jelenleg bevezetett pótlékok ellenére is – jelentősen
elmaradnak az átlagbérek. Hasonló korú és végzettségű dolgozó sokkal kevesebbet keres a
szociális ágazatban, mint a védőnőként vagy pedagógusként dolgozó. Ez az önkormányzaton
belül is érezhető bérfeszültséget eredményez, magas a fluktuáció az önkormányzat két
szociális intézményében és a művelődési központban is. Az önkormányzatnak az idei évtől
lehetősége van arra, hogy ezekben az intézményekben – ahol a bérek méltatlanul alacsonyak
voltak – bérrendezésre többletforrást biztosítson. Az előterjesztés tartalmazza, hogy az
említett három intézmény esetében az önkormányzat biztosítson a munkáltatóknak
lehetőséget arra, hogy – munkáltatói döntés alapján – eltérjen az előírt illetményektől. Ez az
intézkedés nem tudja teljesen megoldani a problémát, de enyhíthet a kialakult helyzeten. A
dologi kiadásokat a szükségeshez képest tervezték. Kiterjedt – több körös – egyeztetés
történt az intézményekkel a dologi kiadások tekintetében. Fejlesztésekre is biztosít a jelen
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költségvetés tervezet forrásokat. Ezek a fejlesztések lehetővé tehetik, hogy a szakmai munka
alaposabbá, megalapozottabbá váljon. Az Egészségügyi Gondnokságon több nagyértékű
eszköz beszerzésére van lehetőség. Az óvodák esetében lehetőség van a nagy pályázati
beruházások mellé beilleszteni több kisebb fejlesztést. Ezek a beruházások komfortosabbá
tehetik az ott dolgozók, másrész az ellátott gyermekek életét. Óvodai játékudvarok bővítése
és nyílás-záró csere szerepel a tervezetben. A Humánszolgáltató Központ informatikai
beruházása szerepel az előterjesztésben, mely beruházás egy szoftver beszerzését jelenti. A
szociális ellátások terén a tavaly bevezetett új ellátásokra is fedezetet biztosít a költségvetés.
A szociális tűzifa támogatást – amely támogatás magasabb összeggel került a költségvetésbe
– és a gyógyszertámogatást továbbra is biztosítani tudja az önkormányzat a rendelettervezet
alapján. A szintén tavaly bevezetett a hat hetes újszülöttek ultrahangos vizsgálatának
támogatása szintén e tárgykörbe tartozik, melynek költségeit tartalmazza a költségvetés
tervezet. A korábban működő ellátások természetesen az idén is megmaradnak vagy azonos,
vagy bővített összeggel. A városüzemeltetési kiadásokat a korábbi évekhez képest emelt
összegben tartalmazza a költségvetés tervezet. Parkolóhely bővítésre tartalmaz beruházási
keretet a rendelettervezet, mivel ezzel kapcsolatban egyre több jelzés érkezik az
önkormányzathoz, ezért meg kell kezdeni egy parkolóhely bővítési programot. Új eleme a
költségvetésnek a közvetett támogatások táblája. A civil szervezeteknek és vállalkozásoknak
nyújtott természetbeni támogatásokat mutatja be ez a táblázat. A civil szervezeteknek
nyújtott természetbeni támogatások összege 72 millió forint, illetve ezen felül vannak az
egyéb összegű támogatások, mint például a gyermekek táboroztatásához nyújtott 50%-os
támogatás, a közterület használati díj elengedésből, a parkolásmegváltási díj elengedéséből
és mérséklésből adódó közvetett támogatások. Az önkormányzat jelentős összeggel
támogatja ezekben a formákban is a civil szervezeteket, mely összegek bemutatásra
kerültek. Ezek a közvetett támogatások a tavalyi szinten kerültek a rendelet tervezetbe. A
bizottsági keretek a tavalyi szinten kerültek a költségvetésbe. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy év közben ezek az összegek nem bővülhetnek. A költségvetés jelentős tartalékokat
tartalmaz, a tartalékok elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódnak. Ha évközben a költségvetés
számai a tervezettnél jobban alakulnak, akkor a közgyűlésnek – a két évvel korábbi
gyakorlatához hasonlóan –lehetősége van a bizottsági alapok emelésére.

Rácz Zoltán Rókus bizottsági tag: Elmondja, hogy véleménye szerint a város önkormányzati
bérlakás helyzete katasztrofális. A Szociális és Egészségügyi Bizottság mindig nehéz
helyzetben van az önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálásánál. Előfordul, hogy egy-egy
lakás esetében húsznál több pályázatot is el kell utasítani. Véleménye szerint a költségvetés
tervezet szerkezete nem megfelelő, de ez nem a jegyző asszony és az igazgatóságvezető
asszony felelőssége. A költségvetés tervezet elkészítésekor érzékenyebbnek kellene lenni a
szociális vonatkozású tételekben. Véleménye szerint a civil szervezeteknek adott
természetbeni támogatások eltörpülnek csak a ZÁÉV Építőipari Zrt-nek – kivitelezési
csúszásból adódóan – elengedett 66 millió forintjához képest. A Zrt.-nek legalább ilyen
mértékű volt a károkozása is. Véleménye szerint ilyen esetekben az arányok nem helyesek,
nem tartják jónak ezt a költségvetés tervezetet.
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Kerekes László Géza bizottsági tag: Kérdezi, hogy 2017. évben milyen nagyobb fejlesztések
indulnak el, illetve milyen összegben érintik az esetleges fejlesztések a jelen
rendelettervezetet.

Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy az előterjesztés szöveges része az összes pályázatot
tartalmazza, a költségvetésbe számszakilag nem kerültek bele a tervezett pályázatok. A
pályázatok benyújtására év közben már készülni kell. A pályázatok sikerességétől függ, hogy
azok bekerülnek-e majd a költségvetésbe. A pályázatok benyújtásához azonban tartalékolni
kell, hogy ezeken a pályázatokon az önkormányzat indulhasson, a pályázatok benyújthatóak
legyenek. A pályázatokról részletesebben a Stratégiai Tervezési Osztály munkatársai tudnak
információval szolgálni a közgyűlésen.

Kerekes László Géza bizottsági tag: Megköszöni jegyző asszonynak a választ, és elmondja,
hogy a közgyűlésen szeretne a pályázatokkal kapcsolatban kérdéseket feltenni.

dr. Tóth Gyula elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az
előterjesztést a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 4 igen szavazattal,
1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 20/2017. (II.27.) SZEB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló előterjesztést.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.30 órakor berekeszti. A Bizottság zárt ülésen folytatja
munkáját.
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K. m. f.

dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Ferencz Zoltán József
jegyzőkönyv-hitelesítő
Készítette:

Berbuch Miklós
jegyzőkönyvvezető
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jegyző
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