SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Iktatószám: VI/A. 385-4/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 2017. március 28.-án (kedden) 14.00 órakor, a Babits Mihály
Kulturális Központ Remete termében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről

dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Horváth Jánosné, Ferencz Zoltán József,
Rácz Zoltán Rókus bizottsági tagok

Igazoltan távol maradtak:

Lemle Béláné, Gombás Viktória Rita,
Kerekes László Géza bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek:

Majnai Gábor osztályvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Berbuch Miklós jegyzőkönyvvezető

Megjelent meghívottak:

-

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy a 7 tagú Bizottságból 4 fő jelen van, a Bizottság
határozatképes. Az ülést 14.00 órakor megnyitja.
dr. Tóth Gyula elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Ferencz Zoltán József bizottsági
tagot megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
dr. Tóth Gyula elnök: Javasolja a Bizottságnak a kiküldött meghívóban szereplő napirendi
pontok elfogadását azzal a módosítással, hogy a Bizottság a zárt ülés napirendi pontjai közé
vegye fel és 7. számú napirendi pontként tárgyalja a Farkasné Róth Renáta lakbérmódosítás
iránti kérelmét.
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Az elnök szavazásra teszi fel, hogy a Bizottság felveszi napirendi pontjai közé és a zárt ülés
7. számú napirendi pontjaként tárgyalja Farkasné Róth Renáta lakbérmódosítás iránti
kérelmét.
A Bizottság Farkasné Róth Renáta lakbérmódosítás iránti kérelmét napirendi pontjai közé
történő felvételét és a zárt ülés 7. számú napirendi pontjaként való tárgyalását 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott.
Napirend
Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat támogatására
(69. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika jogi referens
2. /napirendi pont
Tájékoztató a Civil Koncepció 2016. évi megvalósulásáról
(93. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető
3. /napirendi pont
Támogatási kérelmek
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Zárt ülés
4. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(82. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
5. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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6. / napirendi pont
Munk Mónika lakbérmódosítás iránti kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
7. / napirendi pont
Farkasné Róth Renáta lakbérmódosítás iránti kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
8. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat támogatására
(69. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika jogi referens
dr. Tóth Gyula SZEB elnök: Elmondja, hogy dr. Holczer Mónika jogi referens egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni a Bizottság ülésén. Felkéri dr. Főfai Klára
igazgatóságvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy az önkormányzat a RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálattal ellátási szerződést kötött, mely alapján az önkormányzat évi két millió
forinttal hozzájárul a költségvetésükhöz. A szerződés alapján a szervezet évente beszámol
munkájáról a közgyűlésnek. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a szervezet a 2017. évi
működéséhez való hozzájárulást 4 millió forintban kérte megállapítani, az előterjesztés 3
millió forint évi támogatást javasol. Tavaly a költségvetésből a Szent Erzsébet Caritas
alapítvány a szegénysegítő tevékenységéhez egy fő alkalmazására másfél millió forintot
kapott, mely összeg megállapítását kérték az idei évre is.
dr. Tóth Gyula elnök: Megköszöni az egyesület munkáját és 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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 33/2017. (III.28.) SZEB határozata
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat támogatására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat támogatásáról szóló előterjesztést.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2. /napirendi pont
Tájékoztató a Civil Koncepció 2016. évi megvalósulásáról
(93. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Elmondja, hogy nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni. Az
előterjesztés a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan készült, kiemelve a szervezeteknek
juttatott támogatásokat. A Humán Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a Civil
Kerekasztal elnöke is képviseltette magát az ülésen. Az ülésen felvetődött új elemként, hogy
a Civil Információs Szolgálat visszacsatolást adhatna a szervezetek által elnyert pályázatokról.
dr. Tóth Gyula elnök: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága a Tájékoztatót a Civil Koncepció 2016. évi megvalósulásáról szóló
tájékoztatót tudomásul vette.
3. /napirendi pont
Támogatási kérelmek
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy Mentálhigiénés Műhely, Önkéntes
Nyugdíjas Tagozata azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Bizottsághoz, hogy a 2017. június 6-án
megrendezendő, „Egészség Napja” rendezvény finanszírozását 60.000.- forinttal támogatni
szíveskedjen. A támogatást koleszterin mérő készülék, vércukor és a koleszterin mérő
készülékekhez tartozó tesztcsíkok, valamint fertőtlenítőszer beszerzéséhez kérik.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a Mentálhigiénés
Műhelynek – a 2017. június 6-án megrendezendő „Egészség Napja” rendezvény
lebonyolításához – a Bizottság 60.000.- forint támogatást nyújtson, koleszterin mérő
készülék, vércukor és a koleszterin mérő készülékekhez tartozó tesztcsíkok, valamint
fertőtlenítőszer beszerzéséhez.
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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 Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 34/2017. (III.28.) SZEB határozata
Támogatási kérelmek
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a Mentálhigiénés Műhely részére 60.000.- forint támogatást
nyújt 2017. évi bizottsági alapja terhére az „Egészség Napja” rendezvény költségeinek
finanszírozásához, koleszterin mérő készülék, vércukor és a koleszterin mérő
készülékekhez tartozó tesztcsíkok, valamint fertőtlenítőszer beszerzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. április 28.
dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2.
A Bizottság felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási
megállapodás elkészítéséről, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2017. április 28.
Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy Mentálhigiénés Műhely, Szekszárdi Életfa
Családi Köre azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Bizottsághoz, hogy a 2017. május 09-től 2017.
május 11-ig megrendezendő „Születés Hete” országos szakmai, kulturális és tájékoztató
rendezvénysorozat finanszírozását támogatni szíveskedjen. A szervezet 50.000.- forint
támogatást kér a Bizottságtól a rendezvény lebonyolítására.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a Mentálhigiénés
Műhelynek – 2017. május 09-től 2017. május 11-ig megrendezendő „Születés Hete” országos
szakmai, kulturális és tájékoztató rendezvénysorozat lebonyolításához – a Bizottság 50.000.forint támogatást nyújtson.
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 Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 35/2017. (III.28.) SZEB határozata
Támogatási kérelmek
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a Mentálhigiénés Műhely részére 50.000.- forint támogatást
nyújt 2017. évi bizottsági alapja terhére a „Születés Hete” országos szakmai, kulturális
és tájékoztató rendezvénysorozat költségeinek finanszírozásához.
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Határidő:
Felelős:

2017. április 28.
dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2. A Bizottság felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási
megállapodás elkészítéséről, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2017. április 28.
Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.10 órakor berekeszti. A Bizottság zárt ülésen folytatja
munkáját.
K. m. f.

dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Ferencz Zoltán József
jegyzőkönyv-hitelesítő
Készítette:

Berbuch Miklós
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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