SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I.B.4291-3/2009.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2009. március 24-én (kedden) 15 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti
Házasságkötı termében megtartott nyilvános ülésérıl

Jelen vannak:

dr. Tóth Gyula elnök,
Csillagné Szántó Polixéna,
Sárközi János József, Maller Béla bizottsági
tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Bay Attila
Csanda Gyöngyi költségvetési ügyintézı
Rottenbacher Ádám igazgató
Rikk Rita testületi referens
Szőcsné Smolek Erika referens
dr. Szabó Tímea bizottsági referens, jkv.vezetı

Igazoltan távol maradtak:

Horváth Jánosné bizottsági tag

Távol maradtak:

dr. Gál Zsuzsanna, Ilosfai Gábor bizottsági tagok

Jelen lévı meghívottak:

Kálóczi Andrea intézményvezetı

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság ülését 15 órakor megnyitja.
Dr. Fıfai Klára javasolja nyílt ülésre felvenni „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének …/2009. (…) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló
12/2008. (II.29.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)” közgyőlési elıterjesztést, valamint a
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2009. (…) rendelete a
szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)” közgyőlési elıterjesztést. Továbbá kéri
felvenni zárt ülés utánra a „Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat
2008. évi tevékenységérıl” címő elıterjesztést, mivel Kálóczi Andrea elıre jelezte, hogy
késni fog.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a bizottság egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:

Napirend

NYILVÁNOS ülés napirendje:

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2009. (…) rendelete a
2008. évi költségvetésrıl szóló 12/2008. (II.29.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)54. sz. közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Csanda Gyöngyi költségvetési ügyintézı
2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének…/2009.(…) rendelete a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001- (XII.21.)
szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) - 71. sz. közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Bay Attila
3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2009. (…) rendelete a
szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) – 55. sz. közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
4./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójára - 64. sz. közgyőlési
elıterjesztés
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági referens
5./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város 2009. évi közfoglalkoztatási tervének
elfogadására - 80. sz. közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Leposa Gyula osztályvezetı
6./ napirendi pont
Javaslat bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó
pályázat benyújtására - 66. sz. közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Szelecki József igazgatóság vezetı
7./ napirendi pont
Állásfoglalás megyei önkormányzati intézmények átszervezésérıl - 74. sz. közgyőlési
elıterjesztés
Elıterjesztı: Rikk Rita testületi referens

ZÁRT ülés napirendje:
8./ napirendi pont

Adósságcsökkentési támogatás elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
9./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
10./ napirendi pont
Lakásbérleti szerzıdés meghosszabbítása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
11./ napirendi pont
Lakásbérleti szerzıdés módosítása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
12./ napirendi pont
Étkezési térítési díj csökkentés
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
13./ napirendi pont
Szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
14./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
15./ napirendi pont
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2008. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Kálóczi Andrea intézményvezetı

……………………………………………………………………………………………….......

A bizottság az elfogadott napirend alapján megkezdi munkáját 15.10 perckor.
1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2009. (…) rendelete a
2008. évi költségvetésrıl szóló 12/2008. (II.29.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)54. sz. közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Csanda Gyöngyi költségvetési ügyintézı
Csanda Gyöngyi ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

32/2009.(III.24.) SZEB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének …/2009. (…) rendelete a 2008. évi
költségvetésrıl szóló 12/2008. (II.29.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet)
(54. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta „Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2009. (…) rendelete a
2008. évi költségvetésrıl szóló 12/2008. (II.29.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet)” 54. számú közgyőlési elıterjesztést,
és úgy határozott, hogy támogatja azt és a Közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja.
Határidı: 2009. március 26.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének…/2009.(…) rendelete a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001- (XII.21.)
szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) - 71. sz. közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Bay Attila
Dr. Tóth Gyula elmondja, hogy kifogásolja az elıterjesztésben, hogy nincs összehasonlító
táblázat a 2008. évi térítési díjak és a 2009. évi térítési díjak között.
Rottenbacher Ádám ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

33/2009.(III.24.) SZEB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének…/2009.(…) rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001(XII.21.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(71. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta „Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyőlésének…/2009.(…) rendelete a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001- (XII.21.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)” 71.

számú közgyőlési elıterjesztést, és úgy határozott, hogy
támogatja azt és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2009. március 26.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2009. (…) rendelete a
szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) – 55. sz. közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr Fıfai Klára ismerteti a Bizottsággal a rendelet módosított részeit.
A lakásfenntartási támogatásnál mindig probléma volt a lakásnagyság, ami most 55 m2
helyett 60 m2 lett és személyeként 5 m2 –rel emelhetı. További változás a lakásfenntartási
támogatásnál, hogy azt az összeget, amit a Szociális – és Gyámhivatal támogatásként megítél
a kérelmezı kérésére a szolgáltatóhoz utalja.
Átmeneti segélynél mindig problémát jelentett, hogy kizáró okként szerepelt a gépkocsi. Ezt a
feltételt kivették, de bennmaradt, hogy a Szt. –ben meghatározott vagyonnál nem
rendelkezhet többel és ennek megállapításánál figyelembe kell venni a gépkocsi értékét. A
gépkocsi csak abban az esetben nem számít vagyonnak, ha mozgáskorlátozásra tekintettel
használják. Továbbá nem számít vagyonnak az az ingatlan, ahol a kérelmezı lakik.
Ápolási díjnál új szabályozás, hogy a Szociális- és Gyámhivatal felkérheti a Szociális
Központot véleményezésre, hogy adott ápoltnál az ápolás ténylegesen megtörténik-e.
Közgyógyellátásnál ugyancsak problémát jelent, hogy sokan kiesnek a támogatásból, mert
nem férnek bele sem a normatív, sem a méltányos határba. Ezért javasoltuk úgy változtatni,
hogy a különös méltánylásnál a kérelmezıre nézve kedvezı irányba 40 %-os mértékben
lehessen eltérni. Ez jelentıs kedvezményt jelent az egyedül élı, fıleg nyugdíjas személyek
számára.
Továbbá teljesen új rendelkezések vonatkoznak az aktív korúak ellátására. Ebbıl kifolyólag
kellett módosítani a rendeletünket.
Az elmondottakon kívül minden más változatlan maradt. Formai módosítás, hogy a kérelem
nyomtatványok nem a mellékletek között szerepelnek, hanem a függelékek között, ezt az
indokolja, hogy a kérelemnyomtatványok jogszabályi változását követıen elegendı a
függeléket változtatni.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

34/2009.(III.24.) SZEB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének …/2009. (…) rendelete a szociális ellátások
helyi szabályozásáról (tervezet)
(55. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta „Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2009. (…) rendelete a
szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)” 55. számú
közgyőlési elıterjesztést, és úgy határozott, hogy támogatja azt
és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2009. március 26.

Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

4./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójára - 64. sz. közgyőlési
elıterjesztés
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági referens
Asztalos Adrienn ismerteti az elıterjesztést. Hozzáteszi, hogy megtartották a Szekszárdi
Ifjúsági Érdekegyeztetı Forumot, melyen megtárgyalták és jóváhagyták az Ifjúsági
Koncepciót.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
35/2009.(III.24.) SZEB határozat
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági
Koncepciójára
(64. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta „Javaslat Szekszárd
Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójára” 64. számú
közgyőlési elıterjesztést, és úgy határozott, hogy támogatja azt
és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2009. március 26.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

5./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város 2009. évi közfoglalkoztatási tervének
elfogadására - 80. sz. közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Leposa Gyula osztályvezetı
Dr. Fıfai Klára elmondja, hogy ez a napirendi pont szorosan összefügg a szociális rendelet
módosításával, mivel a 2009. január 1-én bevezetett jogszabály-módosítás következtében az
aktív korúak ellátásánál minden települési önkormányzatnak közfoglalkoztatási tervet kell
készítenie, mely közfoglalkoztatási tervet meg kell küldenie véleményezésre a Szociális
Kerekasztalnak. Ez a tárgyalás megtörtént, ahol el is fogadták a tervet, ezek után kerül a
közgyőlés elé. Ezt a közfoglalkoztatási tervet minden év február 15-ig kell elkészíteni, kivéve
az idei évet amikor április 15-e a határidı. Az elfogadás után az Államkincstárnak meg kell
küldeni, mivel ennek függvényében fogja az önkormányzat megkapni az állami normatívát.
Ez a terv azokról az 55 év alatti aktív korúakról szól, akiket közfoglalkoztatásban kell
részesíteni. Szekszárdon ez 550 fı. Az 55 év alattiak két csoportra válnak szét, az egyik a 35
év alattiak, akiknek képzésben kell részt venniük, a másik a 35 év felettiek, akiknek a
közfoglalkoztatását kell megoldani.

Továbbá a képzést iskolai bontásban kell megtenni, ami annyit jelent, hogy akik nem
végezték el a 8 általánost, ıket a 8 általános elvégzésére kell beiskolázni.
Akiket az önkormányzat a közfoglalkoztatásba nem tud bevonni, számukra rendelkezésre
állási támogatást kell fizetni, melynek összege 28. 500 Ft.
A cél az, hogy mindenkit legalább négy hónapra a közfoglalkoztatásba be kell vonni. Ez az
önkormányzat érdeke is, mivel RÁT- nál 20 %-os önrészt kell az önkormányzatnak
átvállalnia, a közfoglalkoztatásnál azonban csak 5 %-ost.
Az egész program nehézsége az, hogy nem könnyő úgy megszervezni, hogy minden embert
be lehessen vonni a közfoglalkoztatásba. Például nagy probléma a középiskolai végzettséggel
rendelkezık, ugyanis számukra nem lehet végzettségüknél alacsonyabb munkát felajánlani.
Azonban 320 ember közfoglalkoztatását a városüzemeltetés bevonásával sikerül két ütemben
megoldani. 160 embert most áprilistól augusztusig, és másik 160 embert augusztustól
decemberig tud a város foglalkoztatni.
Nehézséget jelent még a város számára, hogy az önkormányzatnak kell állnia a
foglalkoztatásból adódó költségeket. Például a munkaruházatot, a felszerelést, a
munkavédelmi oktatást és egyéb kiadásokat.
Minden segélyezettet be kell hívni munkára és amennyiben nem vállalja el, kiesik a
rendszerbıl és 1 évig nem kerülhet újra vissza.
Hozzáteszi, hogy a közfoglalkoztatási terv csak egy terv, amit az év során többször is lehet
módosítani.
Dr. Tóth Gyula megkérdezi, hogy ki fizeti az egészségügyi vizsgálatot?
Dr. Fıfai Klára jelenleg egy átmeneti megoldás van, a Polgármesteri Hivatal utalja be ıket
és a Munkaügyi Központ fizeti a vizsgálatot. Azonban a Munkaügyi Központ a jogszabályban
megállapított 1000 Ft-ot fizet személyenként. De most jön ki a jogszabály-módosítás,
melynek értelmében nem a Munkaügyi Központ, hanem az Önkormányzat fogja ezt fizetni,
ezért tárgyalt az aljegyzı asszony az Ergonom Kft-vel. Azonban Az Ergonom Kft. 1.900 Ftért sem vállalja személyenként. De a tárgyalások tovább folynak.
Maller Béla javasolja, hogy a Rákóczi utcában lévı Szociális Foglalkoztató, amely az
Önkormányzat tulajdonában áll, alkalmazzon közfoglalkoztatott személyeket is. Esetleg olyan
anyagokat készíthetne a Foglalkoztató, mint például munkaruha, vagy munkafelszerelés,
melyet az önkormányzatnak kell állnia a közfoglalkoztatás során.
Dr. Tóth Gyula jó ötletnek tartja Maller Béla felvetését. Elmondja, hogy tudomása szerint az
Önkormányzat fel is vette a Szociális Foglalkoztatóval a kapcsolatot és folynak a tárgyalások.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
36/2009.(III.24.) SZEB határozat
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város 2009. évi
közfoglalkoztatási tervének elfogadására
(80. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta „Javaslat Szekszárd
Megyei Jogú Város 2009. évi közfoglalkoztatási tervének
elfogadására” 80. számú közgyőlési elıterjesztést, és úgy

határozott, hogy támogatja azt és a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidı: 2009. március 26.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
6./ napirendi pont
Javaslat bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó
pályázat benyújtására - 66. sz. közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Szelecki József igazgatóság vezetı
Maller Béla elmondja, hogy 22 millió forint áll rendelkezésre infrastrukturális felújításra.
Mivel állandóan férıhely gondokkal küszködnek a bölcsıdék, felteszi a kérdést, nem lenne
célszerőbb ezt az összeget bıvítésre fordítani.
Dr. Tóth Gyula elmondja, hogy sajnos bıvítésre nem lehet pályázni. Csak felújításra, vagy
akadálymentesítésre.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

37/2009.(III.24.) SZEB határozat
Javaslat bölcsıdék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat benyújtására
(66. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta „Javaslat bölcsıdék és
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó
pályázat benyújtására” 66. számú közgyőlési elıterjesztést, és
úgy határozott, hogy támogatja azt és a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidı: 2009. március 26.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

7./ napirendi pont
Állásfoglalás megyei önkormányzati intézmények átszervezésérıl - 74. sz. közgyőlési
elıterjesztés
Elıterjesztı: Rikk Rita testületi referens
Rikk Rita ismerteti az elıterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

38/2009.(III. 24.) SZEB határozat
Állásfoglalás megyei önkormányzati intézmények
átszervezésérıl

(74. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta „Állásfoglalás megyei
önkormányzati intézmények átszervezésérıl” 74. számú
közgyőlési elıterjesztést, és úgy határozott, hogy támogatja azt
és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2009. március 26.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 15.40. perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen
folytatja a munkáját.

