SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Iktatószám: VI/A. 246-4/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 2016. március 29-én (kedden), 14 órakor, a Babits Mihály Kulturális
Központ, Páskum teremében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről

dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Gombás Viktória Rita, Horváth Jánosné,
Lemle Béláné, Ferencz Zoltán József, Rácz
Zoltán Rókus bizottsági tagok

Igazoltan távol maradtak:

Kerekes László Géza bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Varga Katalin jegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Berbuch Miklós jegyzőkönyvvezető

Megjelent meghívottak:

dr. Gulyás Erika gyermekorvos
Ácsné Oláh Gabriella CK elnök

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy az 7 tagú Bizottságból 6 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.
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Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a Bizottság 6 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 meghívóban szereplő 4. és 5.
napirendi pontokat a 8. és 9. napirendi pontként tárgyalja.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontok sorrendjében történt módosítás
elfogadását, a napirendi pontok sorrendjében történt módosításit a bizottság 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére
történő visszaadásával kapcsolatos feladatok
(79. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
2. / napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi TÉR- Társadalmi Értékekért Nonprofit Kft.-vel kötendő
közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
(101. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Tímea jegyzői megbízott
3. / napirendi pont
Tájékoztató a Hajléktalansegítő Szolgálat működéséről és a téli kríziskezelés
tapasztalatairól
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Papp Győző intézményvezető
4. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (...)
önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról
(98. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor
5. / napirendi pont
Tájékoztató a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról
(94. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
6. / napirendi pont
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Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció megvalósulásáról
(82. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
7. / napirendi pont
Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő
címek alapításáról és adományozásának rendjéről önkormányzati rendelet alkotása
(42. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
8. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (...)
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről I. forduló
(80. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
9. / napirendi pont
Javaslat a TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Wigand tér 1. szám alatt” című pályázat jóváhagyására
(75. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
10. / napirendi pont
Javaslat feladat-ellátási szerződés létesítésére a 4. számú vegyes fogászati körzet
tárgyában
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Zárt ülés
11. / napirendi pont
Kérelem lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
12. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére
történő visszaadásával kapcsolatos feladatok
(79. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy dr. Gulyás Erika egyéni vállalkozó házi
gyermekorvos, mint a 2. számú gyermekorvosi körzet – Szekszárd, Kandó Kálmán u. 10. –
gyermekorvosa azzal a kérelemmel fordult a Szekszárdi Önkormányzathoz, hogy a vele
kötött feladat-ellátási szerződést, 2016. június 30-i hatállyal közös megegyezéssel szüntesse
meg. A doktornő mind koránál, mind munkaviszonyban töltött évei alapján, a nyugdíjra való
jogosultságot már korábban megszerezte. Egészségi állapotában történt változások miatt a
praxis működését tovább már nem tudja biztosítani és kéri közös megegyezéssel történő
feladat-ellátási szerződésének 2016. június 30-i időponttal történő megszüntetését. A praxis
működtetési jogát elidegeníteni nem kívánja, kéri az önkormányzatot, hogy a körzet
működtetéséről a jövőben gondoskodjon. A kérelemben foglaltak teljesítésének jogi
akadálya nincs. Javasolja a dr. Gulyás Erikával 1994. május 2-án kötött feladat-ellátási
szerződés, közös megegyezéssel történő megszüntetését, 2016. június 30-i hatállyal,
megköszönve a doktornő 40 éves áldozatos munkáját, melyet a gyermekorvosi
alapellátásban végzett. Javasolja továbbá, az előterjesztés mellékletét képző pályázati
kiírásnak megfelelően – az Egészségügyi Gondnokság útján – a 2. számú gyermekorvosi
körzet praxisjogának pályázati úton történő meghirdetését és betöltését a további zavartalan
működtetés érdekében. Elmondja, hogy amennyiben nem érkezik megfelelő pályázat a
körzet működtetésére, akkor az Egészségügyi Gondnokság helyettesítéssel működteti tovább
a körzetet, illetve a praxisjog ismételten meghirdetésre kerülhet.
dr. Gulyás Erika gyermekorvos: Elmondja, hogy 40 éve végzett a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen, szakvizsgáját 1986-ban szerezte. A jelenlegi rendelőben 30 éve dolgozik. A
körzet működtetését kora és egészségi állapotára való tekintettel a továbbiakban nem tudja
vállalni.
dr. Tóth Gyula elnök: Megköszöni a doktornőnek az elmúlt 40 évben végzett áldozatos
munkáját. Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 32/2016. (III.29.) SZEB határozata
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2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére
történő visszaadásával kapcsolatos feladatok
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére
történő visszaadásával kapcsolatos feladatokról szóló előterjesztést.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2. / napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi TÉR- Társadalmi Értékekért Nonprofit Kft.-vel kötendő
közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
(101. sz. közgyűlési előterjesztés, az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Nagy Tímea jegyzői megbízott
dr. Tóth Gyula elnök: Elmondja, hogy dr. Nagy Tímea jegyzői megbízott egyéb elfoglaltsága
miatt az ülésen nem tud részt venni, ezért felkérte dr. Főfai Klára igazgatóságvezetőt az
előterjesztés ismertetésére.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a Szekszárdi TÉR Társadalmi Értékekért
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kérelemmel fordult Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatához közszolgáltatási szerződés létesítése tárgyában. Az Önkormányzat mind
a Kék Madár Alapítvánnyal, mind az általa létrehozott Szekszárdi TÉR Nonprofit Kft.-vel a
közfeladatok ellátása során szorosan együttműködik, tevékenységüket figyelemmel kíséri. A
Szekszárdi TÉR Nonprofit Kft. megalakulása, azaz 2008 óta a megváltozott munkaképességű
és a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának elősegítéséért munkálkodik. E
tevékenység – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
értelmében – a közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat. Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala mindezekre tekintettel elkészítette a
közszolgáltatási szerződést, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 33/2016. (III.29.) SZEB határozata
Javaslat a Szekszárdi TÉR- Társadalmi Értékekért Nonprofit Kft.-vel kötendő
közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Javaslat a Szekszárdi TÉR- Társadalmi Értékekért Nonprofit Kft.-vel kötendő
közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

3. / napirendi pont
Tájékoztató a Hajléktalansegítő Szolgálat működéséről és a téli kríziskezelés
tapasztalatairól
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Papp Győző intézményvezető
dr. Tóth Gyula elnök: Elmondja, hogy Papp Győző intézményvezető jelenleg szabadságon
van. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága, a
Hajléktalansegítő Szolgálat működéséről és a téli kríziskezelés tapasztalatairól szóló
tájékoztatót, tudomásul vette.
4. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (...)
önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról
(98. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor

dr. Tóth Gyula elnök: Elmondja, hogy : Smolek Erika kodifikátor egyéb elfoglaltsága miatt az
ülésen nem tud részt venni, ezért felkérte dr. Főfai Klára igazgatóságvezetőt az előterjesztés
ismertetésére.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy az előterjesztés javaslatot fogalmaz meg
egy új önkormányzati rendelet alkotására, melynek elfogadása esetén lehetőség nyílik a
szekszárdi csecsemők ingyenes komplex ultrahang vizsgálatára, illetve a hármas- vagy többes
ikerszülések esetén a gyermekek számára, egyúttal a család támogatására, legfeljebb egy
éves időtartamra gondozónő biztosítására. A komplex koponya, hasi, kismedencei és
kétoldali csípő ultrahang vizsgálatot a panasz- és tünetmentes csecsemőknél, hat hetes
életkorban a Tolna Megyei Balassa János Kórház gyermek radiológiai részlege, az országban
egyedülállóan, két gyermekradiológiai szakképesítéssel rendelkező orvos, röntgen
szakasszisztens segítségével végzi. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a vizsgálatot nem
támogatja. A Kórháztól kapott tájékoztatás alapján jelenleg a vizsgálat díja 5.000,- forint,
mely a rendelettervezet elfogadása esetén így a szekszárdi szülőknek a továbbiakban
ingyenes lesz, ezt követően az önkormányzat költségvetését fogja terhelni. A javaslat szerint
a támogatás alanyi jogon jár a szekszárdi állandó lakóhelyű gyermekek, illetve családjaik
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számára. A védőnői szolgálat tájékoztatása szerint a legelesettebb helyzetben lévő családok
egyáltalán nem engedhetik meg maguknak a vizsgálat elvégeztetését, a családok egy másik
része pedig olyan szűkös körülmények között él, hogy bár mindent megtesznek gyermekük
egészsége érdekében és vállalják a költséget, de az nagy terhet ró rájuk. A tervezet egyúttal
javaslatot fogalmaz meg arra vonatkozóan is, hogy hármas- vagy többes ikergyermekeket
nevelő szekszárdi családok támogatására az ikergyermekek ápolásának, gondozásának
segítésére szakképzett gyermekápoló gondozónőt biztosít az önkormányzat legfeljebb egy év
időtartamra. A kirendelt gondozó tevékenységének szakmai felügyeletét a területileg
illetékes védőnő látná el. A gondozónő egy éves költsége az önkormányzat költségvetését
terhelné.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 34/2016. (III.29.) SZEB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (...)
önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (...)
önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról szóló előterjesztést.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

5. / napirendi pont
Tájékoztató a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról
(94. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Elmondja, hogy a 2015. évben is
tartalmas és aktív volt az együttműködés a civil szervezetek és az önkormányzat között. Az
előterjesztés elkészítésekor fontos szempont volt, hogy az előterjesztésben leírtakat
számadatokkal is alá lehessen támasztani, az adatokat az előterjesztés mellékletei
tartalmazzák. Az elmúlt években felmerült az igény arra, hogy a civil szerveztek
számarányának figyelembevételével történjen – az egyéb támogatási formák mellett –a
közvetlen pénzügyi támogatások elosztása. A fenti igénynek eleget téve – mely igény a Civil
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Kerekasztal fórumain is megjelent – a 2015. évi közvetlen pénzügyi támogatásokat tekintve,
a kulturális- oktatási tevékenységgel foglalkozó szervezetek magasabb összegű
támogatásban részesültek a korábbi évekhez viszonyítva. A 7. számú mellékletben
bemutatásra került a SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület munkája. Az
egyesület bűnmegelőzési alaptevékenysége mellett új elemként megjelenik, hogy az
egyesület jelentős szociális tevékenységet is végez a szekszárdi és Szekszárd környéki
tanyavilágban. A közbizalmi kérdőív esetében jelentős változás, hogy a 2015. évben a
közbizalmat élvező intézmények közül stabil második helyen szerepelt az önkormányzat, a
civil- nonprofit szervezetek az első helyre kerültek, a rendőrség harmadik helyen szerepel. A
korábbi évben kitöltött kérdőívek alapján a leginkább közbizalmat élvező intézmények
körében az első helyen rendőrség szerepelt, második helyen az önkormányzat, és csak
harmadik helyen szerepeltek a civil szervezetek.
Ácsné Oláh Gabriella Civil Kerekasztal elnöke: A civil szervezetek nevében köszönetét fejezi
ki az önkormányzatnak és a Bizottságnak a 2015. évben kapott – pénzbeli és a más formában
nyújtott – támogatásokért egyaránt.
Rácz Zoltán Rókus bizottsági tag: Kérdezi, hogy a civil szervezetek mennyire elégedettek a
Szekszárdi Vasárnapban történő megjelenéseik számával.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Elmondja, hogy az
előterjesztésben is szerepel, hogy a civil szervezetek több alkalommal szeretnének a
Szekszárdi Vasárnapban megjelenni. Ez az igényük a Civil Kerekasztal ülésein többször
megfogalmazódott.
Rácz Zoltán Rókus bizottsági tag: Elmondja, hogy a civil szervezetek megérdemelnék, hogy
többször szerepeljenek a lapban, kéri a referenst, hogy ezt az igényt a közgyűlésnek is
jelezze.
dr. Tóth Gyula elnök: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága a Tájékoztatót a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról
tudomásul vette.

6. / napirendi pont
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció megvalósulásáról
(82. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni.
dr. Tóth Gyula elnök: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága a Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
tudomásul vette.
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7. / napirendi pont
Javaslat a TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Wigand tér 1. szám alatt” című pályázat jóváhagyására
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a pályázati kiírásban megfogalmazottak
szűk mozgásteret engednek az önkormányzatnak az egészségügyi alapellátásának
fejlesztésére benyújtható pályázatok esetében. A Szent István téren jelenleg működő
gyermekorvosi ügyeletet, illetve az iskolaorvosi ellátást terveik szerint a felnőtt ügyelettel és
a védőnőkkel egy közös ügyeleti központba integrálják a későbbiekben, ezért fejlesztése a
fenntartási kötelezettség miatt nem javasolt. A társasház más forrásból felújításra kerül,
külső hőszigetelése megvalósul. Felmerült a funkcióváltás lehetősége, azaz a Hunyadi utcai
orvosi rendelőkben lévő orvosok áthelyezése, azonban ez a pályázat előírásai alapján nem
támogatható, mert dr. Balogh Adrienn feladat-ellátási szerződéssel rendelkező praxisa
távolléte okán helyettesítéssel kerül ellátásra, azonban a helyettesítéssel betöltött praxis
betöltetlennek minősül. Annak a rendelőnek a felújítására sem lehet pályázni, ahol a körzet
háziorvosa a rendelési időn túl, magánrendelést is folytat. A Wigand tér 1., IX. sz. felnőtt
háziorvosi rendelő 2015. évi munkavédelmi ellenőrzésén Tolna Megyei Kormányhivatal
hiányosságokat állapított meg, kötelezte az Egészségügyi Gondnokságot a munkahelyen
foglalkoztatott, biológiai kóroki tényezőknek kitett munkavállalói számára öltöző, étkező,
valamint zuhanyzó biztosítására. Ezen fejlesztésekre, továbbá a betegek részére pedig egy új
akadálymentes WC helyiség - szükség esetén az épület bővítésével történő – kialakítására a
pályázat lehetőséget biztosít. Egy projekt keretében igényelhető támogatás egy épületben
lévő egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére. Az ingatlan háziorvosi alapellátáson túl
fogorvosi rendelőnek is helyt ad, ezáltal több funkció is fejleszthető. Az előzetes elképzelések
alapján a fogorvosi rendelőhöz független bejárat és akadálymentes WC helyiség kerül
kialakításra. Az érintett ingatlanrészeken tetőfelújítás, külső homlokzatfelújítás és a
nyílászárók cseréje készül. Az elöregedett víz- és szennyvízvezetékeket is cserélni kell, az
elektromos rendszer teljes felújítása szükséges. A fűtési rendszert korszerűsíteni kell a két
rendelő fűtési rendszerének szétválasztásával. A meglévő vizesblokkok teljes felújítása
szükséges. Az elhasználódott burkolatok helyett új fal és padlóburkolatok készülnek. A
bejáratok akadálymentes megközelítésére rámpák készülnek. A projekt végrehajtására
rendelkezésre álló időtartam a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően 24 hónap,
de legkésőbb 2018. október 31. A támogatás mértéke minimum 50 millió Ft, maximum 120
millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A
támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 1-től 2016. április 20-ig lehetséges.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 35/2016. (III.29.) SZEB határozata
Javaslat a TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Wigand tér 1. szám alatt” című pályázat jóváhagyására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Javaslat a TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Wigand tér 1. szám alatt” című pályázat jóváhagyásáról szóló
előterjesztést.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

8. / napirendi pont
Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő
címek alapításáról és adományozásának rendjéről önkormányzati rendelet alkotása
(42. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Az előterjesztés általános indokolása, hogy
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött arról, hogy augusztus
29-ét Szekszárd Város Napjává nyilvánítja. A közgyűlés felkérte a Polgármesteri Hivatalt,
hogy ennek rendeleti előkészítését a következő közgyűlésre készítse el, valamint a Szekszárd
Büszkesége elismerő cím részletszabályait a következő közgyűlésre dolgozza ki, és a rendeleti
szabályozásával együtt terjessze a közgyűlés elé. A közgyűlés 2005-ben alkotott rendeletet a
helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről. Az eltelt
időszakban több módosításon esett át a helyi rendelet. Mivel a jogszabály bevezető része is
módosításra szorul, és azt kizárólag új rendelet alkotásával lehet módosítani, ezért a régi
rendelet szabályait megtartva teszünk javaslatot új helyi rendelet megalkotására, kiegészítve
azt a közgyűlés határozatában foglaltakkal. Az új önkormányzati rendeletre tett javaslat a
hatályos rendelet szövegezése mentén készült. A tervezet javaslatot tesz Szekszárd Város
Napjára, mely minden év augusztus 29-én kerülne megrendezésre. E napon a közgyűlés
ünnepi ülésén adná át a korábban augusztus 20-án átadott helyi kitüntetéseket, elismerő
címeket. Az augusztus 29-ei dátum, mint ahogy a 20. sorszámú előterjesztésben is
indokoltuk, az 1905-ben megalakult első városi képviselő-testület tiszteletére került
kiválasztásra. Három új díj bevezetését javasolja. Az első a Szekszárd Büszkesége a sport, a
kultúra és a tudomány területén elért kiemelkedő eredmények elismerését szolgálná. A
Szekszárd Sportolója és Szekszárd Edzője díjak is bevezetésre kerülnének. A kiküldött
10

rendelet tervezet szövegében 29.§. elírás történt, a „leigazolt sportoló” szövegrész helyére a
„foglalkoztatott edző” szövegrész kerül. A korábban az önkormányzat által adományozott
Mészöly Miklós emlékplakett is szerepelne a rendeletben.
Lemle Béláné bizottsági tag: Elmondja, hogy a véleménye szerint az önkormányzat túl sok
díjat adományozna ezzel a rendelettel, és az újonnan alapított díjak gyakorlatilag a korábban
alapított díjak keretén belül is odaítélhetőek lehetnének. Mészöly Miklós emlékplakett
esetében szűk mogzástérnek gondolja az író hagyatékának ápolását, véleménye szerint
megfelelőbb lenne egy általánosabb irodalmi elismerés.
dr. Varga Katalin jegyző: Elmondja, hogy a Szekszárd Sportolója és a Szekszárd Edzője díjak,
az adott évben nyújtott teljesítmény elismerésére szolgálnának, ezért többször is
megítélhetőek lennének egy személynek. A Mészöly Miklós emlékplakett esetében a
korábban kialakított gyakorlat lett beépítve a rendelet tervezetbe.
Rácz Zoltán Rókus bizottsági tag: Elmondja, hogy a javaslattal egyetért, azonban véleménye
szerint az „Év” szót hangsúlyozottabbá kellene tenni, mert így az elnevezés is jobban utalna
az előterjesztésben megfogalmazott évhez kötöttséghez, ami a kitüntetett gyermekeknek és
tánccsoportoknak is fontos lehet.
Lemle Béláné bizottsági tag: Kérdezi, hogy ki kaphatja a Tiszteletbeli Polgár címet.
dr. Varga Katalin jegyző: Elmondja, hogy az a személy kaphatja a Tiszteletbeli Polgár címet,
aki állampolgársági esküt tett.
dr. Tóth Gyula elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az
előterjesztést a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 36/2016. (III.29.) SZEB határozata
Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő
címek alapításáról és adományozásának rendjéről önkormányzati rendelet alkotása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek
alapításáról és adományozásának rendjéről önkormányzati rendelet alkotásáról szóló
előterjesztést.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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9. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (...)
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről I. forduló
(80. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy az önkormányzatok törvényi
felhatalmazással rendelkeznek, hogy rendeletben határozzák meg a tiltott, közösségellenes
magatartásokat, valamint a magatartások elkövetőivel szembeni közigazgatási bírság
kiszabásának szabályait. A közösségellenes magatartások olyan önkormányzati rendeletben
megfogalmazott magatartások lehetnek, amelyeket a törvény nem minősít szabálysértésnek,
illetve bűncselekménynek. Az eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni a rendelet-tervezetben foglalt eltéréssel, mivel a magatartások
miatti eljárások önkormányzati hatósági ügynek minősülnek. Továbbá a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény felhatalmazást ad a
közgyűlésnek, hogy rendeletben állapítsa meg a közigazgatási bírság felső határát, amelynek
törvényi felső korlátja természetes személyek esetén kétszázezer forint, míg jogi személyek és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint. A rendeletben a
bírság felső határának százötvenezer forintot, helyszíni bírságolás alkalmával pedig felső
határként ötvenezer forintot javasnak megállapítani. Helyszíni bírság kiszabására akkor
kerülhet sor, ha az ügyfél a helyszínen elismerte teljes mértékig a jogsértést. Javasolják
bevezetni a figyelmeztetés alkalmazását a közigazgatási bírság kiszabása helyett, amennyiben
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az elkövetés körülményeire
tekintettel csekély súlyú, és a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás
elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó
hatás várható. A rendelet tervezet szerint a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltött, de a tizennyolcadik évét még
nem betöltött fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak
abban az esetben lehessen kiszabni, ha a fiatalkorú saját jövedelemmel rendelkezik. Mivel a
rendelet-tervezetben a lakosság széles körét érintően határoz meg közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartásokat, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendeletmódosítás
két fordulóban történő tárgyalását javasolják. Az első fordulóban a szabályozás elvei
kerülnének megtárgyalásra, a második fordulóban pedig az első fordulóban eldöntött
elvekre épülő előterjesztés kerülne megvitatásra. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény kötelező feladatként állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes
hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás várható következményeit.
Megfelelve a törvényi előírásnak az előzetes hatásvizsgálat eredményéről hatásvizsgálati
lapot készítenek, melyet tájékoztatásul csatolnak az előterjesztéshez.
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Rácz Zoltán Rókus bizottsági tag: Elmondja, hogy kétszáz ezer forintos maximális büntetési
tételről olvasott az előterjesztésben.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény lehetőséget ad az önkormányzatoknak
arra, hogy a meghatározzák az önkormányzatok által kivethető bírság maximális összegét,
amely összeg jelenleg természetes személyek esetében kétszázezer forint. A rendelet tervezet
százötvenezer forint maximális bírság kiszabását határozná meg. A lakosság és a civil
szervezetek tájékoztatása a város honlapján történne. A rendelet@szekszard.hu e-mail címen
tehetik meg javaslataikat az érintettek.
Rácz Zoltán Rókus bizottsági tag: Elmondja, hogy a százötvenezer forintos maximális
büntetési tételt is magasnak gondolja.
Lemle Béláné bizottsági tag: Elmondja, hogy örül a javaslatnak. A rendelet bevezetése sokat
javíthat a város állapotán. A lépcsőházak folyosóin és a házak előtti területeken is lomok
vannak. A házak tulajdonosai nem söprik a járdáikat. Szeretné, ha rendelet betarttatása is
megvalósulna.
dr. Tóth Gyula elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az
előterjesztést a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egy tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 37/2016. (III.29.) SZEB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (...)
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről I. forduló
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (...)
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről I. fordulójáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

10. / napirendi pont
Javaslat feladat-ellátási szerződés létesítésére a 4. számú vegyes fogászati körzet
tárgyában
(95. sz. közgyűlési előterjesztés, az előterjesztés később kerül kiküldésre)
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Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése határozatával a 4. számú vegyes fogászati körzet tekintetében, a
fogászati szolgálatot ellátó GHADRI Fogászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társasággal fennálló feladatellátási-szerződést, praxisengedéllyel rendelkező
személyes ellátásra kötelezett fogorvos megnevezése hiányában 2016. február 29. napi
hatállyal megszüntette. 2016. március 01. napjától Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 4. számú vegyes fogászati körzet ellátási feladatait az Egészségügyi
Gondnokság útján látja el. 2016. március 17. napján a GHADRI Kft. képviseletében Assan
Zukaa ügyvezető kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben a Társaság személyes
ellátásra kötelezettként dr. Nouri Amir Pasha fogorvost jelölte meg, aki egyben a társaság
üzletrészének megszerzésével a társaság tagjává is vált és egyben kérte, hogy az
Önkormányzat 2016. május 01. napjától járuljon hozzá a 4. számú vegyes fogászati körzet
tekintetében a Társasággal történő feladat-ellátási szerződés létesítéséhez. dr. Nouri Amir
Pasha Társaságban létesített tagsági jogviszonya okán a GHADRI Kft. praxisengedély
megszerzésére vált alkalmassá, így az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
2.§ (6) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelt. A személyes közreműködésre
kötelezett fogorvos hivatkozott feladat ellátására vonatkozó szakképesítéssel való
rendelkezését a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Népegészségügyi
Osztálya elfogadta. A feladat-ellátási szerződés tartalmazza, hogy dr. Nouri Amir Pasha
helyettesítését, dr. Kiss Éva fogorvos látná el. A feladat-ellátási szerződést a közgyűlésnek
jóvá kell hagynia.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 38/2016. (III.29.) SZEB határozata
Javaslat feladat-ellátási szerződés létesítésére a 4. számú vegyes fogászati körzet
tárgyában
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Javaslat feladat-ellátási szerződés létesítésére a 4. számú vegyes fogászati körzet
tárgyában előterjesztést.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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A bizottság elnöke a nyilvános ülést 15.00 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. Varga Katalin
jegyző
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