Iktatószám: I.B.1915-13/2011.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2010.11.29-én 14.00 órakor a polgármesteri tárgyaló termében megtartott nyílt
ülésérıl
Jelen vannak:

dr. Tóth Gyula SZEB elnök,
Zaják Rita, Horváth Jánosné, Hollendus Zsolt
bizottsági tagok

Igazoltan távol maradt:

Lemle Béláné bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Farkasné Tamási Anna osztályvezetı
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

Holdházy Erika Mentálhigiénés Mőhely titkára,
Tóthi Jánosné CK elnökségi tag,
Kálóczi Andrea intézményvezetı,
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság ülését 14.00 órakor megnyitja. Az elnök javasolja a nyílt ülés napirendi pontjai
közé felvenni a JASZLICE Családsegítı Közhasznú Alapítvány kérelmét.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontokat, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
Nyílt ülés
1./ napirendi pont
JASZLICE Családsegítı Közhasznú Alapítvány kérelme
Elıterjesztı: Dr.Fıfai Klára hivatalvezetı

2./ napirendi pont- 283. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal kötött ellátási szerzıdés
meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
3./ napirendi pont- 282. számú közgyőlési elıterjesztés
A Mentálhigiénés Mőhellyel kötött ellátási szerzıdés meghosszabbítása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
4./ napirendi pont
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı

5./ napirendi pont
A 2012-2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
6./ napirendi pont- késıbb kerül kiküldésre az anyag
Beszámoló a költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottságának ügyrendje
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
8./ napirendi pont- 287. számú közgyőlési elıterjesztés
Közgyőlési hozzájárulás a XIII. számú felnıtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel
történı ellátásához
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Zárt ülés
9./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Elıterjesztı: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó
10./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
11./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdés meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
12./ napirendi pont
Kovács Ibolya lakásbérleti szerzıdésének meghosszabbítása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
13./ napirendi pont-288. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
14./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

1./ napirendi pont
JASZLICE Családsegítı Közhasznú Alapítvány kérelme
Elıterjesztı: Dr.Göttlinger István aljegyzı

Dr.Göttlinger István: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a JASZLICE Családsegítı Közhasznú
Alapítvány beadott egy kérelmet, melyben kérte a Szılıhegyi Óvoda jelenleg könyvtár-

depóként mőködı részének bérlet útján történı hasznosítását családi napközi létrehozására
bölcsıdés korú gyerekek részére. Tekintettel arra, hogy önkormányzati helyiségrıl van szó, a
közgyőlés beleegyezése és a bizottság javaslata szükséges.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja a bizottságnak megszavazni a kérelem támogatását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
127/2011. (XI.29.) SZEB határozat:
JASZLICE Családsegítı Közhasznú Alapítvány kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága támogatja a „JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvány
kérelmét az önkormányzati tulajdonban lévı „Szılıhegyi óvoda” – jelenleg
fiók könyvtárként mőködı helyiségében bölcsıdés korú gyermekek részére
családi napközi létrehozására.
Határidı: 2011. november 29.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula elnök

2./ napirendi pont- 283. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal kötött ellátási szerzıdés
meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Kálóczi Andrea: Elmondja, hogy a RÉV 1999-ben kezdte meg a munkáját, a megyei és a
városi önkormányzat is szerzıdést kötött a szervezettel, melyet háromévente megújítanak. Az
ellátási szerzıdés folyamatos megújítása azért is fontos, mert a különbözı pályázatoknál
elınyt jelent, ha együttmőködik a szervezet a várossal.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja az ellátási szerzıdés megkötését a RÉV-vel, valamint a szőkös
anyagi források miatt javasolja az elızı évi támogatási összeget a szervezetnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
128/2011. (XI.29.) SZEB határozat:
Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal kötött ellátási
szerzıdés meghosszabbítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal kötött
ellátási szerzıdés meghosszabbítását három évre az elıterjesztésben foglaltak
alapján, valamint az önkormányzat 2012. évi költségvetésébıl javasolja az
eddigi támogatási összeg elkülönítését a szervezet részére.
Határidı: 2011.12.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
3./ napirendi pont- 282. számú közgyőlési elıterjesztés
A Mentálhigiénés Mőhellyel kötött ellátási szerzıdés meghosszabbítása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Holdházy Erika: A kérelem kiegészítéseként elmondja, hogy az önkormányzati támogatásra
még nagyobb szükségük van jövıre, mert bizonytalan a Mőhely fenntartása.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja az ellátási szerzıdés megkötését, valamint az elızıhöz hasonlóan
javasolja az elızı évi támogatási összeget a szervezetnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
129/2011. (XI.29.) SZEB határozat:
A Mentálhigiénés Mőhellyel kötött ellátási szerzıdés megkötése
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Mentálhigiénés Mőhellyel kötött ellátási szerzıdés
meghosszabbítását az elıterjesztésben foglaltak alapján, valamint az
önkormányzat 2012. évi költségvetésébıl javasolja az eddigi támogatási összeg
elkülönítését a szervezet részére.
Határidı: 2011.12.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
4./ napirendi pont
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Farkasné Tamási Anna: Pál József igazgatóságvezetı egyéb elfoglaltsága miatt tájékoztatja a
bizottságot, hogy a rendeletmódosítás tartalmazza a háromnegyedévben történt
módosításokat. A költségvetés teljesítése így jobban követhetı. Az AGORA program
teljesítésének változása, az ÁFA-módosítás miatt a továbbiakban is szükséges a költségvetés
módosítása.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja a rendelet módosításának elfogadását a Közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás ellenében elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
130/2011. (XI.29.) SZEB határozat:
2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a 2011. évi költségvetési
rendelet módosítását az elıterjesztésben foglaltak alapján.
Határidı: 2011.12.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

5./ napirendi pont
A 2012-2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a koncepció szociális részét ı állította össze
a jogszabályváltozások alapján. A szociális normatívák a tavalyihoz hasonlóan alakulnak, a
bölcsıdében vezetnek be gondozási díjat, az intézményi önköltségszámítás módosul, valamint
a gondozási szükséglet szabályozásában történik változás. A szociális intézményeket érintı
pályázatokat is beépítette a koncepcióba.

Farkasné Tamási Anna: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a lényeges változások kerültek be a
koncepcióba, az oktatás és a szociális ellátások területén nem történik változás. A Városi
Tőzoltóság kikerül a költségvetésbıl, mely 320 millió forintot jelent. A Katolikus
Egyházmegyétıl 125 millió forintra számítanak még a Garay téri épület megvásárlásáért.
Kiadási oldalon jövıre kezdıdik el a kötvénytörlesztés, mely 240 millió forint
többletköltséget jelent és az árfolyamváltozás is befolyásolja az összeget. Kiadási oldalon a
költségvetés 80%-át személyi bér és járulék teszi ki.
Dr. Tóth Gyula: Tárgyalásra javasolja a koncepciót.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás ellenében elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
131/2011. (XI.29.) SZEB határozat:
A 2012-2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága tárgyalásra javasolja a Közgyőlésnek az önkormányzat 2012-2014.
évi költségvetési koncepcióját.
Határidı: 2011.12.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
6./ napirendi pont
Beszámoló a költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Zaják Rita: Megkérdezi, hogy az 1.számú táblázat módosított elıirányzat sorban miért van
1.587.000.000,-Ft a 9. hónapban feltüntetve és mire fordítódott az összeg?
Farkasné Tamási Anna: Nem tud válaszolni, a Közgyőlésen fog választ adni a kérdésre.

Dr. Tóth Gyula: Tárgyalásra javasolja a beszámolót.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás ellenében elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
132/2011. (XI.29.) SZEB határozat:
Beszámoló a költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága tárgyalásra javasolja a Közgyőlésnek az önkormányzat I-III.
negyedévi teljesítésérıl szóló beszámolóját.
Határidı: 2011.12.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottságának ügyrendje
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Dr. Fıfai Klára: Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyenek javaslatot a bizottság januári rendes
ülésén az ügyrendi módosításokra, tekintettel a jogszabályváltozásokra. Példaként említi a
lakásfenntartási támogatást, mely 2012. január 1-tıl jegyzıi hatáskörbe kerül.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja a bizottságnak, hogy hagyja jóvá az ügyrend elıterjesztését,
valamint a bizottság januári rendes ülésén tegyen javaslatot az ügyrendi módosításokra.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
133/2011. (XI.29.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottságának ügyrendjének felülvizsgálata
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága jóváhagyja az elıterjesztésben szereplı ügyrend felülvizsgálatát.
A Bizottság 2012. januári rendes ülésén tárgyalja újra és tesz javaslatot a
területét érintı ügyrendi módosításokra.
Határidı: 2012.01.31.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
8./ napirendi pont- 287. számú közgyőlési elıterjesztés
Közgyőlési hozzájárulás a XIII. számú felnıtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel
történı ellátásához
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy dr. Sarkadi Sándor, a XIII. számú háziorvosi
körzet háziorvosa kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben leírta, hogy külföldi
továbbképzésen kíván részt venni és erre az idıszakra a tartós helyettesítést dr.Beck
Zsuzsanna látná el. Ehhez kéri a Közgyőlés hozzájárulását, mely az önkormányzatnak nem
kerül költségébe.
Zaják Rita: Szabályozva van-e, hogy hány órát kell minimum rendelnie a helyettesnek ahhoz,
hogy zavartalan legyen a körzeti feladatok ellátása?
Dr. Fıfai Klára: Minimum három órás rendelést kell tartani, a mőködési engedély
módosításában fognak dönteni a rendelési idırıl.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja a hozzájárulást a bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
134/2011. (XI.29.) SZEB határozat:
Közgyőlési hozzájárulás a XIII. számú felnıtt háziorvosi körzet tartós
helyettesítéssel történı ellátásához
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek, hogy járuljon hozzá a felnıtt háziorvosi
körzet tartós helyettesítéssel történı ellátásához az elıterjesztésben foglaltak
alapján.
Határidı: 2011.12.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

A bizottság elnöke a nyílt ülést 14.50 órakor berekeszti. A bizottság a továbbiakban zárt ülés
keretében folytatja a munkát.

K. m. f.
Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök

Készítette:
Radványi Petra
bizottsági referens

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

