SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I.B.1941-5/2010.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2010. május 25-én 14.30 órakor a Polgármesteri Hivatal polgármesteri tanácskozó
termében megtartott nyilvános ülésérıl
Jelen vannak:

dr. Tóth Gyula elnök,
Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Gaál Zsuzsanna,
Sárközi János József bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Papp Gyızı Humánszolgáltató Központ igazgatója
Varga Balázs jegyzıi hat. ügyintézı
Dr. Hartmann Mária hivatalvezetı-helyettes
Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Kaltenecker Andrásné intézményvezetı
Dölles Lászlóné gondnokságvezetı
Fábiánné Dávid Mária bizottsági referens

Távol maradását bejelentette:

Maller Béla bizottsági tag

Távol maradt:

Horváth Jánosné és Ilosfai Gábor bizottsági tagok

Jelenlévı meghívottak:

Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság határozatképes,
a bizottság ülését 14.30 órakor megnyitja.
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı a nyílt ülés napirendjei közé kéri felvenni a „Féléves
beszámoló a Humánszolgáltató Központ Beilleszkedést Támogató Programjáról” c.
napirendi pontot.
A zár ülés napirendjei közé pedig a „Önkormányzati bérlakásra bérlı kijelölése” c.
napirendi pontot kéri felvenni, ugyanis a Barátság u. 39. sz. alá – a Bizottság által kijelölt –
pályázó a lakást nem fogadta el, ezért új bérlıt kell kijelölni.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság
egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
NYÍLT ülés:
1./ napirendi pont
Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl, valamint az önkormányzat
gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(109. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

2./ napirendi pont
Beszámoló a Központi Ügyeleti Társulás 2009. évi mőködésérıl és pénzügyi helyzetérıl
(64. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
3./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása társulási
megállapodásának, valamint a 2. sz. Óvoda és Bölcsıde alapító okiratának módosítására
(114. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
4./ napirendi pont
Féléves beszámoló a Humánszolgáltató Központ Beilleszkedést Támogató Programjáról
(írásos elıterjesztés)
Elıterjesztı: Papp Gyızı intézményvezetı
ZÁRT ÜLÉS napirendje:
5./ napirendi pont
Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(110. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
6./ napirendi pont
Lakásbérleti szerzıdés hosszabbítása iránti kérelmek
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
7./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatások megállapítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
8./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatások megszüntetése
(Írásos elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
9./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
10./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakásra bérlı kijelölése
(szóbeli és írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
A bizottság az elfogadott napirend alapján 14.32 perckor megkezdi munkáját.

1./ napirendi pont
Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl, valamint az önkormányzat
gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(109. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Kérdés
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági tag az állam által megelılegezett gyermektartásdíj
folyósítását követıen a kötelezettıl történı behajtás hogyan mőködik? A közlekedési
támogatás az iskolába járáshoz nyújt támogatást? Mi a következménye az iskolába járási
támogatás tekintetében, ha a gyermek nem jár iskolába?
Válasz
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı a gyermektartásdíj állam általi megállapítását követıen a
kötelezettıl adók módjára kerül behajtásra a gyermektartás díj. A jogosult a végrehajtótól hoz
egy igazolást, arról, hogy a kötelezett nem fizeti a bíróság által megállapított gyermektartási
díjat, és amennyiben a családban az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, úgy az állam három éven keresztül megelılegezi a
gyermektartási díjat. Korábban három év elteltével amennyiben a behajtás nem vezetett
eredményre, úgy nem lehetett újból megállapítani az állam által való megelılegezést. Ezt a
jogalkotó hatályon kívül helyezte, jelenleg újból három évre folyósítja az állam a
gyermektartási díjat, amennyiben a feltételek fennállnak. Az adók módjára történı behajtás
eredménye a gyermektartásdíj esetében a gyakorlatban nagyon ritkán vezet eredményre,
gyakorlatilag lehetetlen, vagy nagyon minimális összegő.
A közlekedési támogatást a helyi rendelet szabályozza. Az iskolától több mint két km-re lakó
gyermekek utazásának a támogatása a cél. Havonta történik az elszámolás a bérlet leadásával,
Ha a gyermek nem jár iskolába, valószínőleg a bérletet nem veszi meg a szülı.
Hozzászólás
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági tag a beszámolóban található demográfiai adatoknál a
19-60 éves korosztályt szívesen látta volna további bontásban.
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı azért nem lett az a korcsoport még további sorokra bontva,
mert a 0-18 éves korosztályt érinti a gyámügyi beszámoló. A 18 év feletti korcsoportbontás a
Szolgáltatás Fejlesztési Koncepcióban megtalálható.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot, melyet a bizottság egyhangúan, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi
határozatot hozta:
53/2010. (V. 25.) sz. SZEB határozat
Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl,
valamint
az
önkormányzat
gyermekjólétigyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl,
valamint
az
önkormányzat
gyermekjóléti-

gyermekvédelmi
feladatainak
ellátásáról
beszámoló elfogadását javasolja a Közgyőlésnek.
Határidı: 2010. május 27.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke

szóló

2./ napirendi pont
Beszámoló a Központi Ügyeleti Társulás 2009. évi mőködésérıl és pénzügyi helyzetérıl
(64. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dölles Lászlóné gondnokságvezetı az ügyeleti ellátás szállítási feladatait ellátó Euró
Fuvarszervezı Bt-vel kötött szerzıdés 2011. 12. 31-ig szól, ellentétben az elıterjesztésben
szereplı 2010-es dátummal.
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a településenként megállapított hozzájárulásokat a
beszámoló elkészülte után valamennyi önkormányzat befizette.
Hozzászólások
Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke többen megkeresték, hogy a 6. számú háziorvosi ellátással
problémák vannak. Június, július augusztus hónapban - a három hónapos felmondási idı miatt
- még helyettesítéssel tudják megoldani a háziorvosi ellátást. Ez azt jelenti, hogy szeptember
30-ig a Bt-t fogja finanszírozni az OEP.
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı az ÁNTSZ felszólította az Erdıs-Mátis Bt-t, hogy
nyilatkozzon, hogy július 1-tıl hogyan kívánják a háziorvosi ellátást megoldani, ugyanis csak
abban az esetben vehetik igénybe a finanszírozást, ha személyesen látják el a praxist. A
rendelıben a szolgáltatók három napra kikapcsolták a telefon és internet szolgáltatást, mert a
Bt a számlákat nem fizette ki. Az Egészségügyi Gondnokság az elmaradt hátralékokat
kifizette, így az internet és a telefonszolgáltatás ismét elérhetı. A Bt e-mailben tájékoztatta az
Egészségügyi Gondnokságot, hogy 2010. augusztusban fognak Svédországból hazajönni, de
továbbra is helyettesítéssel kívánják az orvosi ellátást megoldani a körzetben.
Kérdés, több hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot, melyet a bizottság egyhangúan, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi
határozatot hozta:
54/2010. (V. 25.) sz. SZEB határozat
Beszámoló a Központi Ügyeleti Társulás 2009. évi
mőködésérıl és pénzügyi helyzetérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Központi Ügyeleti Társulás 2009. évi
mőködésérıl szóló beszámoló elfogadását javasolja a
Közgyőlésnek.
Határidı: 2010. május 27.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
3./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása társulási
megállapodásának, valamint a 2. sz. Óvoda és Bölcsıde alapító okiratának módosítására
(114. sz. közgyőlési elıterjesztés)

Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúan, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
55/2010. (V. 25.) sz. SZEB határozat
Javaslat Szekszárd
és
Medina
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulása
társulási
megállapodásának, valamint a 2. sz. Óvoda és
Bölcsıde alapító okiratának módosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Társulási megállapodás, illetve a 2. sz.
Óvoda és Bölcsıde alapító okiratának módosítását
javasolja a Közgyőlésnek.
Határidı: 2010. 05. 27.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
4./ napirendi pont
Féléves beszámoló a Humánszolgáltató Központ Beilleszkedést Támogató Programjáról
(írásos elıterjesztés)
Elıterjesztı: Papp Gyızı intézményvezetı
Papp Gyızı intézményvezetı a beszámoló apropója az, hogy a Humánszolgáltató Központ
2009. évben elnyert egy pályázatot, amely a beilleszkedést segítı programhoz nyújt
támogatást. Ez kötelezıen ellátandó önkormányzati feladat, melynek célja a tartós
munkanélküliek munkaerı piacra és a társadalomba való visszailleszkedésének elısegítése. A
pályázat igénybevételének a feltétele, hogy a Szociális Bizottság a tevékenységrıl szóló
beszámolót tárgyalja meg és véleményezze.
Kérdés
Sárközi János József bizottsági tag a Humánszolgáltató Központnál hány fı foglalkozik a
beilleszkedést segítı program végrehajtásával?
Válasz
Papp Gyızı intézményvezetı két fı foglalkozik a programban részvevıkkel, egy
ügyintézıre közel 50 ember jut.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot, melyet a bizottság egyhangúan, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi
határozatot hozta:
56/2010.(V. 25.) SZEB határozat
Féléves beszámoló a Humánszolgáltató Központ
Beilleszkedést Támogató Programjáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Humánszolgáltató Központ Beilleszkedést
Támogató Programjáról szóló féléves beszámolót
elfogadja.
Határidı: határozat közlésére: 2010. május 31.
Felelıs: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 15. 05 perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen
folytatja munkáját.

K. m. f.

dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Készítette:

Fábiánné Dávid Mária
bizottsági referens

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı

