SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Iktatószám: I.B. 1089-8/2015.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 2015. szeptember 22-én (kedden), 14 órakor, a Babits Mihály
Kulturális Központ, Palánk teremében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről

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

Igazoltan távol maradtak:

Gombás Viktória Rita, Horváth Jánosné,
Rácz Zoltán Rókus bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek:

Pál József igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Berbuch Miklós jegyzőkönyvvezető

Megjelent meghívottak:

Papp Győző intézményvezető,
Kovács Lászlóné a Vakok és Gyengénlátók
T.M. Egyesület elnöke

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy az 7 tagú Bizottságból 4 fő jelen van, a Bizottság
határozatképes. Az ülést 14.00 órakor megnyitja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Lemle Béláné bizottsági
tagot megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a Bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: Javasolja a Bizottságnak, hogy a kiküldött meghívóban
szereplő nyilvános ülés napirendi pontjai közül a Bizottság ne tárgyalja a
 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása,
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 Tájékoztató Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesületének tevékenységéről,
 Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálatára és kiegészítésére, napirendi pontokat.
Továbbá javasolja a nyilvános ülés napirendi pontjai közé, új napirendi pontként felvenni, a
„Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme” előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot a kiegészítéssel
együtt, melyet a Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő
napirendet állapította meg:
Napirend
1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(209. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
2./ napirendi pont
Tájékoztató Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula elnök
Meghívott: Kovács Lászlóné elnök
3./ napirendi pont
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásra
(199. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
4. / napirendi pont
Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(191. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Papp Győző intézményvezető
5. / napirendi pont
Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Zárt ülés:
6./ napirendi pont
Közgyűlési hozzájárulás a XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő
ellátásához
(194 sz. közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
7./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
8./ napirendi pont
Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(192 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
9./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(209. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

Pál József igazgatóság vezető: Elmondja, hogy a könyvvizsgálói jelentés elkészült. A jelentés
elfogadásra javasolja módosítást a Közgyűlésnek.
Kerekes László Géza bizottsági tag: Kérdezi, hogy az előterjesztésben jelentkező növekmény
– megközelítőleg 14 milliárd forint – miből adódik, és mire fordítható.
Pál József igazgatóság vezető: Elmondja, hogy a jegyző negyedévente javaslatot tesz a
költségvetési rendelet módosítására. A Közgyűlési és Bizottsági döntések, amelyeknek
pénzügyi vonzata van, a módosítások által beépülnek költségvetési rendeletbe. Illetve az
intézményi normatíva változásoknak is van költségvetési hatásuk. A Magyar Államkincstár az
intézményi normatívákat év közben korrigálja, és a módosított összegeket át kell vezetni a
költségvetésbe. Továbbá a 1,5 milliárdos költségvetési növekményből, 1,4 milliárd a
bevételeknek és kiadásoknak a változása, az előző időszakhoz viszonyítva. Ez az összeg a
folyószámla hitelt mutatja, mivel az új elszámolási rendelkezések értelmében, az elfogadott
hitelkeretet halmozottan kell nyilvántartani. A 680 millió forintos folyószáma hitelkeretet,
jelen szabályozás szerint a költségvetésben 1,36 milliárdos tételként kell nyilvántartani.
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Kerekes László Géza bizottsági tag: Kérdezi, hogy jelenleg mekkora a város hitelállománya.
Pál József igazgatóság vezető: Elmondja, hogy az egy éven átnyúló hitel 600 millió forint. Ezt
az összeget járdák, és utak felújítására vette fel az önkormányzat, húsz éves futamidővel.
Ebből az összegből körülbelül 300 millió forint lehívásra került, várhatóan a fennmaradó
összeg is lehívásra kerülhet az év hátralévő időszakában. Az intézményektől átvett fejlesztési
hitel 618 millió forint volt, mely összeg 2015. december 31-én kerül ki a költségvetésből.
Éven belüli visszafizetési kötelezettséggel 800 millió forintos hitele van az önkormányzatnak.
dr. Tóth Gyula bizottsági 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,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 85/2015. (IX.22.) SZEB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a 209. számú, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2015. szeptember 23.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2./ napirendi pont
Tájékoztató Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula elnök
Meghívott: Kovács Lászlóné elnök
Kovács Lászlóné Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének elnöke: Köszöni a
meghívást. Tolna Megyében 3.600 fő kap fogyatékossági támogatást. Az egyesület
tagságának jelentős részét a fogyatékossági támogatásban részesülők teszik ki. Valamint
azok a gyengénlátók, lehetnek az egyesület tagjai, akiket a szakorvos javasol. 1800 fő vak a
tagok közül. A szemészeti kezelések fejlődése miatt, a szembetegségek jelentős része
gyógyítható, ezért a tagság átlagos életkora jelentősen emelkedett. A felvett tagok számán is
jelentkezik ez a kedvező tendencia, az utolsó három évben például: 2012-ben 70 fő, 20134

ban 60 fő, 2014-ben kicsit több mint 50 fő került felvételre az egyesülethez. Jelenleg a
fogyatékossági támogatás megállapításához először a szakorvosnak a látásromlás mértékét
kell diagnosztizálnia, majd a látássérült személynek kérelemmel kell fordulnia a Magyar
Államkincstárhoz. Az Államkincstár felkérésére, egy orvosi bizottság dönt a fogyatékossági
támogatás megállapításáról. A kérelmezési folyamatban segítjük a rászorulókat, mivel a
szakorvosi vizsgálatot követően, egyenesen az egyesülethez fordulnak a látássérültek.
Masszőr, Braille-írás oktató tanfolyamot szerveztek, valamint ECDL vizsgára való felkészítést
vállaltak, melybe igyekeztek bevonni az idősebb korosztályi is. Azoknak az idősebb tagoknak,
akik nem szerettek volna vizsgázni, lehetőséget biztosítottak a számítógéppel való
ismerkedésre. Az idősödő tagságuk jelentős része már nem vesz részt aktívan az egyesület
munkájában. Az egyesület azoknak a látáscsökkent személyeknek is segítséget nyújt, akik
jelenleg nem az egyesület tagjai. A tanfolyamaik eredményességét mutatja, hogy a tagság
létszámának nagy része nem jelenik meg a szociális ellátó rendszerben. Önkormányzati
támogatással, nyolc fő részére, úszó tanfolyamot szerveztek, melynek lebonyolítása jelentős
terhet jelentett az egyesület segítőinek. A tanfolyamaik, egy felnőttoktatás szervező cég
segítségével, ingyenesek. Tagjaikat igyekeznek segédeszközökkel támogatni, például beszélő
vérnyomásmérő, és beszélő személymérleg beszerzését is megvalósították. A látáscsökkent
személyeket segítő készülékek ára többszöröse a hagyományos eszközökének. A sorstársak
részére a Szeretet Lángja rendezvényükön 10 darab táblagépet és 14 darab beszélő
vérnyomásmérőt adtak át. Gyógyszeradagolókat és diktafonokat is adtak már a tagjaiknak. A
látássérült diákok részére kiírt pályázatokra felhívják a tagságuk figyelmét, valamint a
pályázatok elkészítésében is segítséget nyújtanak. Átlagosan napi 20-30 fő az
ügyfélforgalmunk. Szükségük lenne további létszámbővítésre, de ezt a jelenlegi anyagi
helyzetük nem engedi meg. Az elnök asszony tiszteletdíjról lemondott, feladatát társadalmi
munkában látja el, mivel az állami támogatásuk jelentős mértékben, – 1,3 millió forinttal –
csökkent a korábbi évekhez viszonyítva.
Kerekes László Géza bizottsági tag: Gratulál az elvégzett munkákhoz, és az Összefogás
Szekszárdért Egyesület nevében felajánlja a segítségét.
Lemle Béláné bizottsági tag: Kérdezi, hogy a szociális munkás hallgatókkal milyen az
egyesület kapcsolata.
Kovács Lászlóné Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének elnöke: Köszöni a
Összefogás Szekszárdért Egyesület felajánlott segítségét. Elmondja, hogy a Pécsi
Tudományegyetem Illyés Gyula Karával jó az egyesület kapcsolata. A városban tanuló
szociális munkás hallgatók többnyire a leadandó dolgozatok, elvégzendő szakmai projektek
kapcsán keresik fel az egyesületet. Az egyesület mindig kiemelt figyelmet fordít a hallgatók
támogatására. Az elnök asszony véleménye szerint az egyesületeknek el kell fogadniuk, hogy
a hallgatók elfoglaltak, és sok közöttük a vidéki, akiket nehéz bevonni a közös munkába. A
középiskolai tanulók számára szervezett közösségi munka esetében, a szűkös időkeret miatt
az érdemi munka nehézkes. Ugyanis mire a tanulók megismernék a feladatokat, letelik a
számukra előírt kötelező óraszám. Javasolja, hogy a Bizottság a támogatásról szóló döntései
előtt teremtsen lehetőséget arra, hogy a támogatást igénylő szervezet bemutathassa
munkáját, és elmondhassa, hogy hogyan kívánja a kérelmezett támogatást felhasználni.
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dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Bizottság nevében megköszöni az elnök asszonynak az
egyesület munkáját. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének tájékoztatóját az egyesület
tevékenységéről, tudomásul vette.
3./ napirendi pont
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásra
(199. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2000. decemberében csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési
önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. A
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójában a települési önkormányzat
csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, és kizárólag az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által biztosított EPER-Bursa rendszerben történő
regisztrációt követően valósulhat meg. Az Önkormányzat nyilatkozatát legkésőbb 2015.
október 01-ig kell eljuttatni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. A pályázaton a
felsőoktatásban szociálisan rászoruló hallgatók vehetnek részt. Önkormányzatunk évek óta 6
millió forinttal vesz részt az ösztöndíj pályázaton, melyet a minisztérium további 6 millió
forinttal egészít ki. 2014-ben 120 diák kapott támogatást, melynek összege: 5.000.- forint
önkormányzati, plusz 5.000.- forint minisztériumi forrás, így összességében havonta 10.000.forint támogatásban részesültek.
dr. Tóth Gyula bizottsági 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,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 86/2015. (IX.22.) SZEB határozata
Javaslat
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a 199. számú, Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló előterjesztést.
Határidő: 2015. szeptember 23.
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Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
4. / napirendi pont
Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(191. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Papp Győző intézményvezető
Papp Győző intézményvezető: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a 89/2015. (V.07.) sz. határozatával jóváhagyta a 2015. évi
nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtását, és egyben az általános
tartalékalap terhére 1.707.508.- forint önerőt biztosított a program megvalósításához. A
pályázaton az önkormányzat 4.975.520.- forint támogatást nyert el, így önerővel együtt,
6.683.028.- forintot használhatott fel a nyári gyermekétkeztetésre. Az étkeztetési
programban 257 gyermek étkeztetését biztosították 2015. június 16. – 2015. augusztus 14.
között, de az étkeztetést támogató és segítő tevékenység is kiegészítette.
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető: Elmondja, hogy annak érdekében, hogy a hátrányos
helyzetű gyermekek az év közben megszokott minőségű ellátást kapják, a 257 gyermek, 44
napon át történő, 440.- forintos étkezési költségét, adagonként, 151.- forint/adag
többletköltséggel finanszírozta az önkormányzat. Ez a költség összesen, 257 adagnál,
1.707.508.- forint önerőt jelentett.
Kerekes László Géza bizottsági tag: Kérdezi, hogy milyen cég biztosítja a nyári gyermek
étkeztetését.
Papp Győző intézményvezető: Az önkormányzat tulajdonában lévő Diákétkeztetési Kft. végzi
ezt a szolgáltatást.
dr. Tóth Gyula bizottsági 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,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 87/2015. (IX.22.) SZEB határozata
Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a 191. számú, Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés
tapasztalatairól szóló előterjesztést.
Határidő: 2015. szeptember 29.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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5. / napirendi pont
Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Lemle Béláné Magyar Máltai Szeretetszolgálat csoportvezető: A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat állami támogatást nem kap a működéséhez. A Szeretetszolgálat korábbi
adományokból még rendelkezik tartós élelmiszerekkel: liszt, tészta, cukor. Azonban nagy
igény lenne az élelmiszercsomag kiegészítésére, konzerv élelmiszerrel is. A konzerv
élelmiszerek beszerzésére szeretne 80.000.- forint támogatást igényelni a Bizottságtól. A
korábbi években működési kiadásokra is kapott az önkormányzattól támogatást a
Szeretetszolgálat, melyet szeretne megköszönni a Bizottságnak is, folyó évben a működési
kiadásokat a Szeretetszolgálat központi szervezete átvállalta.
Kerekes László Géza bizottsági tag: Kérdezi, hogy a Máltai Szeretetszolgálat fogad-e jelenleg
élelmiszeradományokat.
Lemle Béláné Magyar Máltai Szeretetszolgálat csoportvezető: A Szeretetszolgálat örömmel
fogad minden élelmiszeradományt, mivel külön forrásuk erre a célra nincs. A jelenleg
igényelt támogatást a kéthetente összeállított, és kiosztott élelmiszer csomagokra szeretnék
fordítani. Más tartós élelmiszerrel jelenleg a Szolgálat rendelkezik, de a konzervekre jelentős
az igény a rászorulók részéről. Ez a 80.000.- forint támogatás 2015. év karácsonyáig fedezné
a felmerült igényeket, főként hajléktalan személyek étkeztetése – körülbelül 30-40 fő –
oldható meg, az élelmiszercsomagok segítségével. A Szeretetszolgálat megköszöni az
önkormányzat dolgozóinak a Bietigheim-Bissingen-i adományok kiosztásában nyújtott
segítségét.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportját konzerv élelmiszer beszerzésére 80.000.forinttal támogatni a Bizottsági alapból.
Lemle Béláné bizottsági tag: Bejelenti, hogy a szavazásnál – érintettsége miatt – tartózkodni
fog.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 88/2015. (IX.22.) SZEB határozata
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi
Csoportja részére 80.000,- Ft támogatást nyújt 2015. évi bizottsági alapja
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terhére, élelmiszer adomány összeállításához szükséges, konzerv élelmiszer
beszerzésének finanszírozásához.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási megállapodás elkészítéséről, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.45 órakor berekeszti. A Bizottság zárt ülésen folytatja
munkáját.

K. m. f.

dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Lemle Béláné
jegyzőkönyv-hitelesítő
Készítette:

Berbuch Miklós
bizottsági referens

Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző
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