Iktatószám: I.B.1558-7/2012.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2012.06.26-án 14.00 órakor a házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol maradt:

- bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Pócs Margit közmővelıdési és civil referens,
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

-

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 5 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság ülését 14.00 órakor megnyitja. Az elnök javasolja felvenni a Támogatási kérelmek
napirendi ponthoz a Mentálhigiénés Mőhely Önkéntes Központ támogatási kérelmét, a
napirendet elfogadásra javasolja.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott és
az alábbi napirendet állapította meg:
1./ napirendi pont- közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
2./ napirendi pont- közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Város Aranykönyve 2011.
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
3./ napirendi pont
A Humánszolgáltató Központ szakmai programjának és Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosítása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
4./ napirendi pontTájékoztató a Gyermekjóléti Központnál lefolytatott szakmai ellenırzésrıl
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
5./ napirendi pont- 151. számú közgyőlési elıterjesztés
XIII. számú háziorvosi körzet rendelési idejének megváltoztatása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
6./ napirendi pont- 159. számú közgyőlési elıterjesztés
A Micimackó Alapítvány Családi Napközi bıvítése iránti pályázatához elvi hozzájárulás kérése
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

7./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Zárt ülés
8./ napirendi pont
Javaslat városi díjakra, elismerésekre
Elıterjesztı: Mizsák Dominika kabinetvezetı
9./ napirendi pont
Adósságcsökkentési
támogatások
iránt
benyújtott
kérelmek
adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Elıterjesztı: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

elbírálása,

10./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

1. napirendi pont- közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı

Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Pál József igazgatóságvezetı szabadságon
van, ezért nem tudott eljönni az ülésre.
Dr. Tóth Gyula: A bizottság tagjai átnézték az elıterjesztést, javasolja a Közgyőlésnek
elfogadásra a rendeletmódosítást.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozza:
71/2012. (VI.26.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. évi költségvetési
rendeletének módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a 2012. évi költségvetési
rendeletének módosítását az elıterjesztésben foglaltak szerint.
Határidı: 2012.06.28.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2./ napirendi pont- közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Város Aranykönyve 2011.
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense

Lemle Béláné: Az elıterjesztés kidolgozásakor több észrevételt tett az aranykönyvi
bejegyzésekkel kapcsolatban, többek közt a bizottság szegények karácsonyához való
hozzájárulását kérte megemlíteni.

Horváth Jánosné: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az Aranykönyv 46. oldalán voltak
helyesbítései, de ezek a javaslatok átvezetésre kerültek.
Dr. Tóth Gyula: Megkérdezi, hogy van-e javaslata a bizottságnak további kiegészítésre?
Elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozza:
72/2012. (VI.26.) SZEB határozat:
Szekszárd Város Aranykönyve 2011.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága tagjainak elızetes módosító javaslatai átvezetésre kerültek a 2011.
évi Aranykönyv szövegébe, a Bizottság elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek
az elıterjesztés szövegét.
Határidı: 2012.06.28.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
3./ napirendi pont
A Humánszolgáltató Központ szakmai programjának és Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosítása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Papp Gyızı: Tájékoztatja a bizottságot, hogy jogszabályi változások tették szükségessé a két
szervezeti dokumentum módosítását, ezért kéri a bizottságot, hogy fogadja el az elıterjesztés
1. és 2. számú mellékletében foglalt szövegek elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozza:
73/2012. (VI.26.) SZEB határozat:
A Humánszolgáltató Központ szakmai programjának és Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a Humánszolgáltató Központ Szervezeti
és Mőködési Szabályzatának, valamint szakmai programjának a személyes
gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és mőködésük
feltételérıl szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2012. évi módosítása kapcsán
átvezetett változásokat és elfogadja azt az elıterjesztés 1. és 2. számú
mellékletében foglaltak szerint.
Határidı: 2012.07.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök, Papp Gyızı igazgató
4./ napirendi pont
Tájékoztató a Gyermekjóléti Központnál lefolytatott szakmai ellenırzésrıl
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Papp Gyızı: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala legutóbbi ellenırzése során megállapította, hogy a Gyermekjóléti Központ
létszáma nem felel meg a jogszabályi elıírásoknak, tekintettel arra, hogy 2 fı családgondozói
és egy félállású fejlesztı pedagógusi állás betöltetlen. Elmondja, hogy a létszámhiányból a

fejlesztı pedagógusi munka fontos lenne, de a családgondozást meg tudják oldani a jelenlegi
létszámmal. Az önkormányzat forráshiánya miatt nem kerültek betöltésre az állások, de
próbálják keresni a megoldást.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy a bizottság hatalmazza fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
engedélyezı szervvel folytasson egyeztetést az év végéig az ügyben.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozza:
74/2012. (VI.26.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti
Központjának ellenırzése
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága
1. megtárgyalta a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által
lefolytatott ellenırzésrıl szóló tájékoztatót.
2. A Bizottság felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Humánszolgáltató
Központ Gyermekjóléti Központját érintı intézményi létszámnormával
kapcsolatos megállapítások kapcsán folytasson egyeztetést az engedélyezı
szervvel, továbbá az egyeztetést követıen javaslatát terjessze a Bizottság,
illetve amennyiben szükséges, a Közgyőlés elé döntés céljából.
Határidı: azonnal a 1. pont tekintetében
2012.12.31. a 2. pont tekintetében
Felelıs: Amreinné dr.Gál Klaudia jegyzı

5. napirendi pont- 151. számú közgyőlési elıterjesztés
XIII. számú háziorvosi körzet rendelési idejének megváltoztatása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Dr. Sarkadi Sándor háziorvos ismét
benyújtott egy kérelmet a Közgyőléshez, melyben kéri, hogy 2012.09.01-ig az eddigi
helyettesítése idején felállt rendelési idı maradjon érvényben, szeptember 1-tıl pedig a
feladat-ellátási szerzıdésben új, a levelében meghatározott rendelési idı lépjen életbe.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a bizottság támogassa Sr.
Sarkadi Sándor háziorvos kérelmét.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozza:
75/2012. (VI.26.) SZEB határozat:
A XIII. számú háziorvosi körzet rendelési idejének megváltozása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek, hogy járuljon hozzá a XIII. számú
háziorvosi körzet rendelési idejének a megváltozásához az elıterjesztésben
foglaltak alapján.
Határidı: 2012.06.28.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

6./ napirendi pont- 159. számú közgyőlési elıterjesztés
A Micimackó Alapítvány Családi Napközi bıvítése iránti pályázatához elvi hozzájárulás
kérése
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Micimackó Alapítvány képviselıje azzal a
kéréssel fordult a Közgyőléshez, hogy adja elvi hozzájárulását ahhoz, hogy egy új családi
napközi csoportot szeretne létrehozni a városban. A hozzájárulásra azért van szükség, mert
egy TÁMOP-os pályázatnál elınyt jelent, ha a település is támogatja a családi napközi
létrehozását.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja a bizottság a Közgyőlésnek az elvi hozzájárulás megadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozza:
76/2012. ((VI.26.) SZEB határozat:
A Micimackó Alapítvány Családi Napközi bıvítése iránti pályázatához
elvi hozzájárulás kérése
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek, hogy adja elvi hozzájárulását a
Micimackó Alapítvány családi napközi létrehozásához benyújtandó TÁMOP
2.4.5-12/1. számú pályázatához.
Határidı:2012.06.28.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
7./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Dr. Tóth Gyula: Az ülésen került kiosztásra a Mentálhigiénés Mőhely Önkéntes Központ
támogatási kérelme, kéri Pócs Margitot, hogy röviden ismertesse a kérelem tartalmát.
Pócs Margit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az önkéntesség fontosságának hangsúlyozása
jegyében szerveznek 8-16 éves gyerekeknek (köztük hátrányos helyzető gyerekeknek is)
önkéntes tábort, mely Bátaapátiban lesz, ahol egy kertészetben fognak segédkezni a gyerekek,
a tábor költségeihez kérik a bizottság támogatását.
Lemle Béláné: Megkérdezi, hogy hol szállásolják el a gyerekeket, mennyibe fog kerülni a
tábor?
Pócs Margit: A bátaapáti Naspolya Hotellel tárgyaltak, valószínőleg ott kapnak szállást és
étkezést a gyerekek. A tábor költsége a gyerekeknek 6.000,-Ft, de ez nem fedezi az összes
költséget, ezért kérik a támogatást.
Horváth Jánosné: Hány szekszárdi gyereket érint a tábor?
Pócs Margit: Nem tudja megmondani, erre az Önkéntes Központ vezetıje tudná a választ.

Dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy a bizottság tartson 2012.06.28-án a Közgyőlés elıtt egy
rendkívüli bizottsági ülést és addigra szolgáltasson a Mentálhigiénés Mőhely arra
vonatkozóan adatot, hány szekszárdi gyermeket érint a tábor.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozat részét képezı javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Dr. Tóth Gyula: a Mentálhigiénés Mőhely Önkéntes Központ Nyugdíjas Tagozata
egészségügyi szőrıvizsgálathoz szeretne tesztcsíkokat vásárolni, ehhez 30.000,-Ft támogatást
javasol.
Horváth Jánosné: Nem érti, miért pénzért veszik meg a tesztcsíkokat, holott van rá lehetıség,
hogy nagyobb gyógyszercégeket megkeresve ingyen tegyenek szert azokra.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozat részét képezı javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a résszavazatokkal együtt a határozati javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozza:
77/2012. (VI.26.) SZEB határozat:
Mentálhigiénés Mőhely Önkéntes Központ támogatási kérelmei
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága felkéri a Mentálhigiénés Mőhely Önkéntes Központjának
vezetıjét, hogy 2012.06.28-ra szolgáltasson adatot arról, hogy hány
szekszárdi gyermeket érint az általa szervezendı önkéntes táborban való
részvétel és az alapján dönt a támogatás odaítélésérıl.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 30.000,-Ft támogatást biztosít a Mentálhigiénés Mőhely
Önkéntes Központ Nyugdíjas Tagozata részére az általuk szervezett
egészségnapon használt tesztcsíkok megvásárlásához a bizottság 2012. évi
bizottsági alapja terhére.
Határidı: 2012.06.28.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Dr. Tóth Gyula: A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete azzal a kéréssel fordult a
bizottsághoz, hogy a máriagyődi búcsú részvételi költségeinek egy részét támogassa a
bizottság. Javasolja 30.000,-Ft támogatás megszavazását a szervezetnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás ellenében elfogadott és az alábbi határozatot hozza:
78/2012. (VI.26.) SZEB határozat:
Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 30.000,-Ft támogatást biztosít a Bukovinai Székelyek
Szekszárdi Egyesülete részére a máriagyődi búcsún való részvételi költségek
fedezésére a bizottság 2012. évi pénzügyi alapja terhére.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatási összeg utalására.
Határidı: 2012.07.15.

Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Pál József igazgatóságvezetı
Dr. Tóth Gyula: Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Szekszárd Helyi Szervezete
esetében is javasolja a 30.000,-Ft támogatás megadását a szervezet irodájának rezsiköltsége
fedezésére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás ellenében elfogadott és az alábbi határozatot hozza:
79/2012. (VI.26.) SZEB határozat:
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Szekszárd Helyi Szervezete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 30.000,-Ft támogatást biztosít az Országos Nyugdíjas
Polgári Egyesület részére a szervezet irodája rezsiköltségeinek fedezésére a
bizottság 2012. évi pénzügyi alapja terhére.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatási összeg utalására.
Határidı: 2012.07.15.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Pál József igazgatóságvezetı

A bizottság elnöke a nyílt ülést 15.00 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

