SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I.B.1941-3/2010.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2010. április 27-én (kedden) 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti
házasságkötı termében megtartott nyilvános ülésérıl
Jelen vannak:

dr. Tóth Gyula elnök,
Csillagné Szánthó Polixéna, Horváth Jánosné, Maller
Béla, Sárközi János József bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Pál József igazgatóság vezetı
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Fábiánné Dávid Mária bizottsági referens

Távol maradt:

Ilosfai Gábor, Dr. Gaál Zsuzsanna bizottsági tagok

Jelenlévı meghívottak:

Rottenbacher Ádám Szociális Központ igazgatója
Papp Gyızı Humánszolgáltató Központ igazgatója

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı jelen van, a bizottság határozatképes,
a bizottság ülését 15.00 órakor megnyitja.
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı kéri, hogy a meghívóban szereplı 7./ „Beszámoló a Szekszárd
és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól” c. napirendi
pontot a bizottság vegye le a napirendrıl, mert technikai okok miatt a Közgyőlés nem fogja
tárgyalni azt.
A zárt ülés napirendjei közé kéri felvenni a „Kérelem lakásbérleti szerzıdés
meghosszabbítására” c. napirendi pontot.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a bizottság egyhangúlag, 5 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
NYILVÁNOS ülés napirendje:
1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010.(…)
önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(90. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
2./ napirendi pont
Javaslat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Közoktatási
Helyzetelemzésének és Intézkedés Tervének elfogadására

Esélyegyenlıségi

(76. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
3./ napirendi pont
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai
nyári szünetben
(72. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szántó Polixéna a Mővelıdési és Oktatási Bizottság elnöke
4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ……../2010. (…..) sz.
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII. 21.) sz. szekszárdi ör. módosításáról
(88. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreninné Dr. Gál Klaudia aljegyzı
5./ napirendi pont
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás”
mőködésének 2009. évi tapasztalatairól
(62. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
6./ napirendi pont
Beszámoló a „Szekszárd, és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás”
mőködésének 2009. évi tapasztalatairól
(63. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
7./ napirendi pont
A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálata
(82. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
8./ napirendi pont
A Szekszárd és Környéke Szociális
megállapodásának felülvizsgálata
(83. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Alapszolgáltatási

Társulás

társulási

9./ napirendi pont
Közgyőlési hozzájárulás háziorvosi szolgálat ellátására kötött feladat-ellátási szerzıdés
feltételhez kötött felmondására.
(80. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Szolgáltatásfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata
(65. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

11./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
(Írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
12./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
(írásbeli elıterjesztés)
ZÁRT ÜLÉS napirendje:
13./ napirendi pont
Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(66. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
14./ napirendi pont
Javaslat megyei díjak adományozására
(74. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester
15./ napirendi pont
Javaslat védınıi szakmai kitüntetésre
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
16./ napirendi pont
Lakáscsere kérelem
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
17./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
18./ napirendi pont
Lakásbérleti szerzıdés hosszabbítása iránti kérelem elbírálása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
A bizottság az elfogadott napirend alapján 15.05 perckor megkezdi munkáját.
Horváth Jánosné bizottság tagja a Gazdasági Bizottság ülésére távozik.
1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010.(…)
önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(90. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Hozzászólás
Maller Béla bizottsági tag a kiküldött elıterjesztésben sok adat található, azonban a
döntéshozóknak nem biztos, hogy szüksége van erre a rengeteg számadatra. El kell számolni
minden munkával, de véleménye szerint ilyen nagy terjedelemben nem kell az anyagot
rendelkezésre bocsátani döntéshozóknak.
Kérdés
Maller Béla bizottsági tag tudjuk, hogy a magánszemélyek kommunális adója 2007. január
1-vel megszőnt. A 2009. évi adóbevételek alakulása táblázatban a magánszemélyek
kommunális adója soron összes hátralék 2 396 e Ft. A II/B számú mellékletben a
magánszemélyek kommunális adója teljesítés soron 206 e Ft található. Mit jelentenek ezek a
számadatok?
Válasz
Pál József igazgatóság vezetı az elmúlt évek behajthatatlan, áthúzódó magánszemélyek
kommunális adója jelenik meg táblákban. A 2 396 e Ft az összes hátralékot mutatja, míg a
206 e Ft a 2009-ben befizetett hátralék összege. Az adótartozás 5 évig nem évül el, tehát
szerepeltetni kell a zárszámadásban.
Kérdés
Maller Béla bizottsági tag a 2009-ben közfoglalkoztatásra 4 358 935 Ft önrész mellett
91 537 632 Ft kerül felhasználásra. 2008. évre vonatkozóan van-e valamilyen adat erre
vonatkozóan?
Válasz
Pál József igazgatóság vezetı természetesen, az adat a 2008. évi zárszámadási rendelet
mellékletében található. 2009. január 1-tıl létezik a közfoglalkoztatás ilyen formában, 2009.
év elıtt másképpen történt a közfoglalkoztatás.
Kérdés
Maller Béla bizottsági tag a szociális támogatásokra vonatkozóan a 2009. évi adatok
adottak. 2008. évben mekkora összeg lett fordítva a rendszeres szociális segélyre és ápolási
díjra? Amennyiben a táblában lenne még egy oszlop, ahol a 2008. évi adatok láthatók, akkor
ezt a kérdést nem tenné fel.
Válasz
Pál József igazgatóság vezetı tekintettel arra, hogy az elıterjesztés a 2009. évi
zárszámadásról szól, ezért a 2008. évi zárszámadási adatokat nem ez, hanem a 2008. évi
zárszámadási rendelet tartalmazza. Törvény írja elı, hogy a zárszámadási rendeletben az
elmúlt évre vonatkozóan kell számot adni a költségvetési szerv mérlegérıl, vagyoni
helyzetérıl, eszközök, források alakulásáról, önkormányzat költségvetési rendeletében
elfogadott bevételek és kiadások teljesítésérıl, pénzmaradvány összegérıl, követelések és
kötelezettségek rendszerérıl. Ugyanilyen tételes elszámolást ír elı a törvény az intézmények
és a polgármesteri hivatal tekintetében is. Ezenkívül szintén törvény írja elı, hogy minden
évben be kell számolni az un. FEUVE - elızetes és utólagos vezetıi - ellenırzések
értékelésérıl, a külsı és belsı ellenırzések megállapításairól. Minden önkormányzatnak
törvényi kötelezettsége azon kiegészítı mellékletnek az elkészítése, amely a pénzmaradvány
tételes elszámolását tartalmazza. A döntéshozó képviselık számára prezentálni kell, hogy a
971 millió Ft pénzmaradvány, – ami egyébként bent van a mérlegben – milyen tételekbıl
tevıdik össze. Ez igen terjedelmes anyag, de amennyiben az önkormányzat a törvényi

kötelezettségnek nem tesznek eleget, úgy az Állami Számvevıszék a következı vizsgálatnál a
jelentésében ezt le fogja írni.
A jogszabályi elıírások a 2008. évi adatokra vonatkozó összehasonlítási kötelezettséget nem
írnak elı.
Kérdés
Maller Béla bizottsági tag elnézést kér az igazgatóság vezetı úrtól, de véleménye szerint a
képviselık a kiküldött anyag alapján tudnak érdemben dönteni a napirendrıl?
Válasz
Pál József igazgatóság vezetı természetesen, hiszen a közgyőlés a zárszámadási rendeletben
szereplı adatokat minden esetben már év közben megtárgyalta, jóváhagyta, tehát a
zárszámadás a közgyőlés által elfogadott döntések végrehajtásáról szól.
Hozzászólás
Maller Béla bizottsági tag azt gondolja, hogy a kiküldött anyag a döntéshozáshoz nem kell.
Arról, hogy pl. a Sárköz utcában 3600 m2 fő lett lekaszálva, egy képviselınek nem biztos,
hogy kell tudni. Azt viszont tudnia kell, hogy pl. mennyi járda került felújításra, az mennyibe
került, és még mennyit kell javítani.
Kérdés
Maller Béla bizottsági tag kötvények után 2009. évben mennyi kamatot kellett fizetni a
városnak?
Válasz
Pál József igazgatóság vezetı 47 millió Ft-ot.
Hozzászólások
Maller Béla bizottsági tag van adata arról, hogy 2008. évben 80 millió Ft-ot kellett fizetni a
kötvények kamatai után. Örül annak, hogy 2009-ben nem 80 millió Ft-ot, hanem csak 47
millió Ft-ot kellett kamatokra fizetni az önkormányzatnak.
Pál József igazgatóság vezetı lehet, hogy ez a számadat az összevont kamatokat tartalmazza,
amiben benne van nem csak a kötvények kamata, hanem a 2005 évben felvett beruházási
hitelek kamatai is, ami 13 millió Ft-ot tesz ki.
Sárközi János József bizottsági tag a városnak van egy pénzügyi bizottsága, amely bizottság
valószínőleg alaposan megtárgyalta az elıterjesztésben szereplı adatokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi
határozatot hozta:
32/2010.(IV. 27.) SZEB határozat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének …./2010.(…) önkormányzati rendelete a
2009. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a 2009. évi zárszámadásról szóló
rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek.

Határidı: 2010. 04. 29.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
2./ napirendi pont
Javaslat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Közoktatási
Helyzetelemzésének és Intézkedés Tervének elfogadására
(76. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Esélyegyenlıségi

Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens tájékoztatja a Bizottságot, hogy az
írásos elıterjesztés két ponton módosul. A dokumentum neve a változás után: Szekszárd
Megyei Jogú Város, Medina, Sióagárd, Szálka, Szedres községek Közoktatási
Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve, valamint a határozati javaslat az
alábbi ponttal egészül ki: a Közgyőlés felkéri a Közoktatási Mővelıdési és Sport Osztályt,
hogy a véleményezésre jogosultak javaslatait, pontosításait vezesse át a dokumentumban. Erre
a kiegészítı pontra azért van szükség, mert az intézményektıl várnak még visszajelzéseket a
hiányzó adatokkal kapcsolatban, melyek még módosítani fogják a dokumentumot.
A névváltozásra azért volt szükség, mert a több közoktatási intézmény társulás formájában
mőködik, a társult településeket is szerepeltetni kell a közoktatási tervben.
Kérdés
Sárközi János József bizottság tagja ki véleményezte a dokumentumot?
Válasz
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens a társult közoktatási intézményeink,
valamint a négy település önkormányzata fogja véleményezni, jóváhagyni a dokumentumot,
akik a tervben szerepelnek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott.
33/2010.(IV. 27.) SZEB határozat
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közoktatási
Esélyegyenlıségi
Helyzetelemzésének
és
Intézkedés
Tervének elfogadására
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a szóban elıadott módosításokkal javasolja a
Közgyőlésnek a határozati javaslat elfogadását.
Határidı: 2010. 04. 29.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
3./ napirendi pont
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai
nyári szünetben
(72. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna a Mővelıdési és Oktatási Bizottság elnöke

Hozzászólás
Maller Béla bizottsági tag a megbízási szerzıdés 4.4 pontjában a mondat második felét
javasolja törölni, mert az ingyenes ellátás csupán az ügyeletre vonatkozik, az étkezésért
továbbra is fizetni kell.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott.
34/2010.(IV. 27.) SZEB határozat
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni
felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a határozati javaslatot az alábbi módosítással
javasolja elfogadni a Közgyőlésnek: az elıterjesztés mellékletét
képezı Megbízási szerzıdés 4. pontjának 4.4 alpontja utolsó
mondata az alábbiak szerint módosuljon:
„4.4. Megbízott vállalt kötelezettségét saját költségén teljesíti, a
családi napközi szolgáltatást igénybe vevıktıl hozzájárulást
nem kér.”
Határidı: 2010. 04. 29.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ……../2010. (…..) sz.
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII. 21.) sz. szekszárdi ör. módosításáról
(88. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreninné Dr. Gál Klaudia aljegyzı
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott.
35/2010.(IV. 27.) SZEB határozat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének ……../2010. (…..) sz. önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) sz. szekszárdi ör.
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjáról szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a
Közgyőlésnek.
Határidı: 2010. 04. 29.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
5./ napirendi pont
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás”
mőködésének 2009. évi tapasztalatairól
(62. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Kérdés
Maller Béla bizottsági tag a Humánszolgáltató Központ mőködése öt nagy szociális területet
fed le. Melyik terület ellátása volt a legkritikusabb, melyikkel volt a legtöbb gond 2009-ben?
Válasz
Papp Gyızı Humánszolgáltató Központ igazgatója a legtöbb problémát 2009. évben a
Családok Átmeneti Otthona mőködtetése okozta. Ennek egyik oka, hogy viszonylag sok
család jelentkezik, akik igénybe kívánják venni ezt a szolgáltatást, de az anyagi
ellehetetlenülésük miatt az alacsony térítési díjat is igen nehezen tudják kifizetni. A másik
nagy probléma, hogy gyermekek átmenti otthonára is szükség lenne véleménye szerint a
városban, mert a jövıben a - Megyei Önkormányzat által fenntartott - I. számú gyermek
otthonban nem biztos, hogy el tudják helyezni a különbözı okok miatt szülık nélkül maradt
gyermekeket.
Kérdés
Maller Béla bizottsági tag Szekszárdon 2009-ben 23 esetben volt családon belüli
bántalmazás, hogyan alakult ez a szám az elmúlt évekhez viszonyítva?
Válasz
Papp Gyızı Humánszolgáltató Központ igazgatója
a számadat „csak” a
gyermekbántalmazási eseteket tartalmazza, mely probléma a Gyermekjóléti Szolgálaton
jelentkezik, de ezenkívül léteztek még az egyéb bántalmazások, amely a Családsegítı
Központnál csapódnak le. Évek óta kb. ez a szám körül mozog az esetek száma. Felemás
megoldások születtek a probléma megoldására, pl. a távoltartási törvény megalkotása, amely
azonban nem hozta meg a várt eredményt. A probléma összetett, a Humánszolgáltató Központ
egymaga sajnos nem tud ezzel megbirkózni. Azokban az esetekben, ahol gyermek él a
családban, ott természetesen közbeavatkoznak, ahol felnıttek az érintettek, ott
együttmőködést ajánl a családoknak a szolgálat.
Kérdés
Maller Béla bizottsági tag a tél folyamán volt-e rendkívüli vagy súlyos esemény, pl.
fagyhalál, csonkolással végzıdı fagyás Szekszárdon?
Válasz
Papp Gyızı Humánszolgáltató Központ igazgatója olyan kirívó eset, ahová a
Humánszolgáltató Központ ért ki elsınek, talán 2-3 alkalommal fordult elı. Általában kihőlés
közeli állapottal találkoztak, de csonkolással, halállal egy eset sem végzıdött.
Kérdés
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági tag a gyermekjóléti alapellátáson belül mit jelent az,
hogy mentálhigiénés védelem?
Válasz
Papp Gyızı Humánszolgáltató Központ igazgatója tulajdonképpen az egész család
védelmét jelenti, de elsısorban a gyermekek lelki sérülése elleni védelem, olyan eszközökkel,
ami a gyermekjóléti szolgálat kezében van. Pl. : konfliktus kezelés, problémák feltárása,
amelyeket a család nem is érzékel, de amelyek feltárása elısegíti a családon belüli
feszültségek csökkenését. A cél az, hogy ne legyen bőnbak vagy tünethordozó a gyerek.

Hozzászólások
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági tag
itt szeretné megköszönni mind a
Humánszolgáltató Központ, mind a Szociális Központ beszámolóját, valamint a
Szolgáltatásfejlesztési Koncepció felülvizsgálatára elkészített anyagot is, mindhárom
elıterjesztést öröm volt olvasni.
Maller Béla bizottsági tag az elıterjesztett beszámoló nagyon sok munkát, sok értékes adatot
tartalmaz, átfogja a 2009-es évet, köszöni szépen a színvonalas munkát. Javasolja, hogy a
jövıben ahol lehet az elızı évhez viszonyított adatokat is tartalmazzon a beszámoló, ezzel
segítve a döntéshozók munkáját.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott.
36/2010.(IV. 27.) SZEB határozat
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Alapellátási és
Szakosított Ellátási Társulás” mőködésének 2009. évi
tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított
Ellátási Társulás 2009. évi mőködésérıl szól beszámolót a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2010. 04. 29.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
6./ napirendi pont
Beszámoló a „Szekszárd, és Környéke
mőködésének 2009. évi tapasztalatairól
(63. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Szociális

Alapszolgáltatási

Társulás”

Kérdés
Maller Béla bizottsági tag 2009. évtıl gondozási szükséglet megállapításáért 6 000 Ft
szakértıi díjat kell fizetni. Mi a feladatuk a szakértıknek, mit állapítanak meg?
Válasz
Rottenbacher Ádám Szociális Központ vezetıje az alapszolgáltatáson belül a házi
segítségnyújtás, valamint a bentlakásos intézményi elhelyezés esetében 2009. 01. 01-tıl kell
vizsgálni a gondozási szükségletet. Bentlakásos intézményi elhelyezés esetén a OORSZI
szociális szakértıje, a házi segítségnyújtás esetén a jegyzı által kijelölt szakértıi bizottság
állapítja meg a gondozási szükségletet, vagyis megállapítja, hogy a kérelmezınek valóban
szüksége van-e az ellátásra. A három tagú bizottság tagjai: OORSZI által delegált személy
Nagy Janka Teodóra, a Szociális Központ által küldött szakember a Bicskei Péterné,
valamint Dr. Fıfai Klára, aki az adminisztrációt is végzi. 2008. szeptemberétıl a szakértıi
díjat az intézményeknek kell finanszírozni, mely 2008. évben több mint fél millió Ft-ot tett ki.
Házi segítségnyújtás megállapításához elég a napi egy órás gondozási szükséglet, az idısek
otthonába való bekerüléshez minimum napi négy óra gondozási szükséglet szükséges.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott.

37/2010.(IV. 27.) SZEB határozat
Beszámoló a „Szekszárd, és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási Társulás” mőködésének 2009. évi
tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Szekszárd és Környéke Szociális Alapellátási
Társulás 2009. évi mőködésérıl szól beszámolót a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2010. 04. 29.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
7./ napirendi pont
A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálata
(82. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott.
38/2010.(IV. 27.) SZEB határozat
A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a határozati javaslat elfogadásával, a Szekszárd és
Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának módosítását javasolja a Közgyőlésnek.
Határidı: 2010. április 27.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
8./ napirendi pont
A Szekszárd és Környéke Szociális
megállapodásának felülvizsgálata
(83. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Alapszolgáltatási

Társulás

társulási

Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott.
39/2010.(IV. 27.) SZEB határozat
A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási
Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a határozati javaslat elfogadásával, a Szekszárd és
Környéke Szociális alapszolgáltatási Társulás társulási
megállapodásának módosítását javasolja a Közgyőlésnek.
Határidı: 2010. április 27.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke

9./ napirendi pont
Közgyőlési hozzájárulás háziorvosi szolgálat ellátására kötött feladat-ellátási szerzıdés
feltételhez kötött felmondására.
(80. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Hozzászólás
Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke javasolja, hogy a határozati javaslat 3. pontja alábbiak
szerint módosuljon:
„Az önkormányzat jelen határozatával nyilatkozik és kötelezettséget vállal arra, hogy
amennyiben a háziorvosi feladat-ellátási szerzıdés – a jelen határozat 2. pontjában foglalt
feltétel bekövetkezése esetén – az önkormányzat részérıl felmondásra kerül, úgy a háziorvosi
ellátásáról a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Gondnoksága gondoskodik 2010. július 1.
napjától.”
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott.
40/2010.(IV. 27.) SZEB határozat
Közgyőlési hozzájárulás háziorvosi szolgálat ellátására
kötött
feladat-ellátási
szerzıdés
feltételhez
kötött
felmondására.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a
Közgyőlésnek azzal, hogy a 3. pont az alábbiak szerint
módosuljon:
„Az önkormányzat jelen határozatával nyilatkozik és
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a háziorvosi
feladat-ellátási szerzıdés – a jelen határozat 2. pontjában foglalt
feltétel bekövetkezése esetén – az önkormányzat részérıl
felmondásra kerül, úgy a háziorvosi ellátásáról a Polgármesteri
Hivatal Egészségügyi Gondnoksága gondoskodik 2010. július
1. napjától.”
Határidı: 2010. 04. 27.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Szolgáltatásfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata
(65. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Kérdés
Maller Béla bizottsági tag mit jelent az a fogalom, hogy otthonközeli ellátás?
Válasz
Rottenbacher Ádám Szociális Központ igazgatója 2010. 01. 01-tıl a szociális törvény
bevezette az otthonközeli ellátás fogalmát, ami a korábbi ellátásokat másfajta
megközelítésben tartalmazza. Ennek a törvényi változásnak a célja a normatívák
leigénylésének szigorítása volt, azért, hogy ne lehessen pl. az idısek nappali intézményére

lehívni pluszban az idısek klubjára járó támogatást, esetleg még az étkeztetés normatíváját is
igényelni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott.
41/2010.(IV. 27.) SZEB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Szolgáltatásfejlesztési
koncepciójának felülvizsgálata
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága
a
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Szolgáltatásfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatáról szóló
elıterjesztés elfogadását javasolja a Közgyőlésnek.
Határidı: 2010. április 29.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
11./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
(Írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Kérdés
Maller Béla bizottság tagja a Bizottságnak mekkora az idei támogatási kerete?
Válasz
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı 5 millió Ft.
Hozzászólás
Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke javasolja, hogy a Bizottság a Humánszolgáltató Központ
kérelmét támogassa, de a többi kérelem tekintetében most ne döntsenek. Javaslata, hogy az
önkormányzathoz érkezett támogatási kérelmeket az igazgatóságvezetık győjtsék össze, majd
a Mővelıdési és Oktatási Bizottsággal megtartott együttes bizottsági ülésen döntsenek a
támogatásokról. Amennyiben olyan kérelem érkezik, ahol az Egyesület mőködése kerül
veszélybe, mert pl. nem tudják a számlákat kifizetni, akkor döntsön a Szociális Bizottság,
egyéb esetben pedig az együttes bizottsági ülésen a MOB-al közösen legyenek elbírálva a
kérelemek.
Hozzászólás
Maller Béla bizottsági tag a támogatási kérelmek döntésénél figyelembe kellene venni, hogy
egy adott Egyesület részére megítélt 100 000 Ft támogatásból, kb. 3 család egész évi
méltányossági lakásfenntartási támogatását lehetne fedezni. A családok esetében a
létfenntartás a tét, míg az Egyesületeknél nagyon sokszor a szórakozáshoz nyújtanak
támogatást.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott.

42/2010.(IV. 27.) SZEB határozat
Támogatási kérelmek
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a
1. Humánszolgáltató Központ részére 167 982,- Ft (azaz:
forint)
egyszázhatvanhét-ezer
kilencszáznyolcvankettı
támogatást biztosít a 2010. évi bizottsági alapja terhére a
Héra Alapítványnál 435/65 Szekszárd számon elnyert
1 679 810 Ft összegő pályázati összeg 10 %-os önrészének
fedezetére.
2. A Nık Szekszárdért Közhasznú Egyesület, a
Mentálhigiénés Mőhely Önkéntes Központ Nyugdíjas
Tagozata, a Peter Cerny Alapítvány a Beteg
Koraszülöttek Gyógyításáért Kiemelkedı Közhasznú
Szervezet
valamint a „Szemem Fénye” a Beteg
Gyermekekért Alapítvány Kiemelkedıen Közhasznú
szervezet támogatási kérelmét egy késıbbi idıpontban a
Mővelıdési és Oktatási Bizottsággal közösen megtartott
ülésen tárgyalja.
3. A Bizottság felkéri az igazgatóság vezetıket, hogy a jövıben
a támogatási kérelmeket a Mővelıdési és Oktatási
Bizottsággal megtartott közös ülésen terjesszék elı.
Határidı: 1., 2. pont tekintetében: 2010. május 15.
3. pont tekintetében folyamatos
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Bizottsági referensek
12./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
(írásbeli elıterjesztés)
Kérdés, hozzászólás nem volt az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
43/2010.(IV.27.) SZEB határozat
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
(2010. I. negyedév)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága az elıterjesztés mellékletét képezı
SZEB határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
jóváhagyólag
tudomásul
veszi.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 15. 55 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

