SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KÖRNYEZETI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/214-2/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága 2020. március 19. (csütörtökön) 15 órakor
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának dísztermében megtartott rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak:

Zaják Rita elnök;
Gulyás Róbert elnökhelyettes;
Jantner Lászlóné külső bizottsági tag;
Matus József Miklós külső bizottsági tag;

Távol maradását jelezte:

Rácz Zoltán Rókus képviselő, bizottsági tag;
Kővári László képviselő, bizottsági tag;
Gyarmati László külső bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető;
dr. Szily Máté jogász, jegyzőkönyvvezető

Zaják Rita elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 15 órakor megnyitja.
Zaják Rita elnök: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a Bizottság rendkívüli, sürgős
összehívására azért volt szükség, mert a korábbi Közgyűlésen polgármester úr jelezte a
bizottság számára, hogy javaslatokat vár a testülettől a jelenlegi veszélyhelyzetben felmerült
kérdésekkel kapcsolatban. A javaslatok megfogalmazódtak, melyekkel remélhetőleg sokak
számára tud segíteni a bizottság. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére a „A
nehéz helyzetbe került lakosok megsegítése” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel az előterjesztés napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Zaják Rita elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére a „Modern Városok
Programból egymilliárd forint átcsoportosítása” tárgyú szóbeli előterjesztést.
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Az elnök szavazásra teszi fel az előterjesztés napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Zaják Rita elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére „A Tolna Megyei Szent
László Szakképző Iskola Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézményének lehetséges
kinyitása” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel az előterjesztés napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet
állapította meg:

NAPIREND
1. napirendi pont:
A nehéz helyzetbe került lakosok megsegítése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Zaják Rita elnök
2. napirendi pont:
Modern Városok Programból egymilliárd forint átcsoportosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Zaják Rita elnök

3. napirendi pont:
A Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola Egészségügyi-Szociális Szakképző
Tagintézményének lehetséges kinyitása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Zaják Rita elnök

1. napirendi pont:
A nehéz helyzetbe került lakosok megsegítése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
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Zaják Rita elnök: Elmondja, hogy a bizottság javaslata ezzel a napirenddel kapcsolatban az
lenne, hogy 1000 db csomag kerüljön összeállításra, melyben főként tartós élelmiszerek,
tisztítószerek, fertőtlenítőszerek lennének. A tervek szerint ezt megkapnák mindazok, akik a
Szociális Osztályon nyilvántartva vannak. Emellett egyeztetés történt a Szekszárdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal, mely során a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelezte, hogy
összeírják azoknak a nevét, akik rászorultak, ez körülbelül 130 főt érinthet. Ezt a lehetőséget
a bizottság szeretné azok előtt is megnyitni, akik a koronavírus miatt kerültek nehezebb
élethelyzetbe, vagy azért mert a gyermekükkel otthon kell lenniük és emiatt fizetés nélküli
szabadságot vettek ki, vagy pedig azért, mert a vírushelyzetre tekintettel felmondó levelet
kaptak és ezáltal munkanélküliek lettek. Az előbb említett személyek felkeresése
bonyolultabb, ezért egy olyan megoldás merült fel, hogy bizottság email címére írhatnának
ezek a személyek. Nyilvánvalóan valamilyen módon nekik kell igazolni, hogy velük valamelyik
eset megtörtént. Erre próba jelleggel olyan megoldási javaslat született, hogy ezek a
személyek adott esetben kaptak valamilyen hivatalos levelet vagy a szabadságról, vagy pedig
a felmondásról. Ha ezeket a leveleket lefényképezik, és elküldik személyes adatokkal együtt,
akkor ezen személyek is bekerülnének a csomagkiosztásban érintett személyek közé. Ez
körülbelül 300 főt jelent, a meglévő 700-on túl. Ez rövid ideig jelent megoldást, de várhatóan
lesz igény a folytatásra. Ehhez kell teremteni egy forrást is. A polgármester úr által elfogadott
költségvetésben szerepel egy képviselői keret, és a bizottság úgy gondolta, hogy a
csomagkiosztás finanszírozása ebből a keretből történne.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: A csomagkiosztás hogyan történne?
Zaják Rita elnök: A csomagot egy cég összerakja. Vannak önkéntes felajánlások, illetve
önkéntesek is jelentkeztek, hogy segítenének a kihordásban. Helyi céggel szeretnék
mindenképpen megoldani. Elképzelhetőnek tartja, hogy esetleg az önkéntesek kihordásához
az önkormányzattól sofőr és autó lenne igényelve. Ez további tárgyalást igényel. A kiszállítás
során megoldódna egyrészről az, hogy az érintettek a segélyt megkapják, másrészről nem
kellene bejönniük, valamint segítséget kapnának azok a személyek, akik nehéz helyzetbe
kerültek. Amennyiben a többi képviselőtárs is úgy gondolja, hogy a képviselői keretükkel
csatlakoznának, akkor ez további forrásbővítést jelentene.
Gulyás Róbert elnökhelyettes: Amit negyedévente kapnak 5.000 forint, az nem fordítható
erre?
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Erről nem tudja pontosan tájékoztatni az elnökhelyettes
urat.
Zaják Rita elnök: Megkérdezi, hogy az átvétel a csomagoknál hogyan történjen?
Jantner Lászlóné külső bizottsági tag: Esetleg átvételi elismervény lehetne.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Esetleg egy listán ki lehetne pipálni azt a személyt, aki
átvette, de szerinte ne legyen aláíratás, ne érintsék többen a papírt, illetve a tollat. Egy csomag
értéke mekkora lenne?
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Zaják Rita elnök: Körülbelül 10.000 forintra gondolt, legfeljebb 15.000 forintra. Javasolja, hogy
a bizottság javasolja a polgármester úrnak, hogy rendkívüli települési támogatásként összesen
1000 db – tartós élelmiszerből és tisztító, fertőtlenítőszerekből álló – maximum 15.000 forint
értékű csomag kerüljön kiosztásra a 2019-ben rendkívüli települési támogatásban részesített
személyeknek, ezt meghaladóan pedig a veszélyhelyzet miatt átmenetileg nehéz
élethelyzetbe (krízishelyzetbe) került személyeknek, illetve javasolja a polgármester úrnak,
hogy vizsgálja meg, hogy a javaslat érdekében szükséges-e a hatályos önkormányzati rendelet
módosítása, amennyiben szükséges, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti
hatáskörében eljárva hozza meg a veszélyhelyzet miatt átmenetileg nehéz élethelyzetbe
került személyek támogatása érdekében szükséges döntést, valamint felhívja a jegyzőt, hogy
tegye meg a szükséges intézkedéseket a veszélyhelyzet miatt átmenetileg nehéz élethelyzetbe
került személyek támogatására vonatkozó szabályozás előkészítése iránt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának
71/2020. (III.19.) határozata
a nehéz helyzetbe került lakosok megsegítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága
1.

javasolja a polgármesternek, hogy rendkívüli települési
támogatásként összesen 1000 db – tartós élelmiszerből és
tisztító, fertőtlenítőszerekből álló – maximum 15.000 forint
értékű csomag kerüljön kiosztásra a 2019-ben rendkívüli
települési támogatásban részesített személyeknek, ezt
meghaladóan pedig a veszélyhelyzet miatt átmenetileg nehéz
élethelyzetbe (krízishelyzetbe) került személyeknek;

Határidő: 2020. március 19.
Felelős: Zaják Rita elnök
2.

javasolja a polgármesternek, hogy vizsgálja meg, hogy az 1.) pont
végrehajtása érdekében szükséges-e a hatályos önkormányzati
rendelet
módosítása,
amennyiben
szükséges,
a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti hatáskörében eljárva hozza meg a
veszélyhelyzet miatt átmenetileg nehéz élethelyzetbe került
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személyek 1. pont szerinti támogatása érdekében szükséges
döntést,
Határidő: 2020. március 24.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.

felhívja a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a
veszélyhelyzet miatt átmenetileg nehéz élethelyzetbe került
személyek 1. pont szerinti támogatására vonatkozó szabályozás
előkészítése iránt;

Határidő: 2020. március 24.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
2. napirendi pont:
Modern Városok Programból egymilliárd forint átcsoportosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Zaják Rita elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a polgármester úrnak, hogy a
költségvetésben szereplő Modern Városok Programból csoportosítson át 1 milliárd forintot a
koronavírus okozta helyzet mérséklésére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának
72/2020. (III.19.) határozata
a Modern Városok Programból egymilliárd forint átcsoportosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága javasolja,
hogy a polgármester a költségvetésben szereplő Modern Városok
Programból csoportosítson át 1 milliárd forintot a koronavírus okozta
helyzet mérséklésére.
Határidő: 2020. március 19.
Felelős: Zaják Rita elnök
3. napirendi pont:
A Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola Egészségügyi-Szociális Szakképző
Tagintézményének lehetséges kinyitásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
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Zaják Rita elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a polgármester úrnak, hogy tárgyalást
kezdeményezzen a Pécsi Tudományegyetemmel, hogy szükséges esetén a Tolna Megyei Szent
László Szakképző Iskola Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézménye kollégiuma
kinyitható legyen a vidéki egészségügyi dolgozók számára.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának
73/2020. (III.19.) határozata
a Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola Egészségügyi-Szociális
Szakképző Tagintézménye Kollégiumának lehetséges kinyitásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága javasolja,
hogy a polgármester tárgyalást kezdeményezzen a Pécsi
Tudományegyetemmel, hogy szükség esetén a Tolna Megyei Szent
László
Szakképző
Iskola
Egészségügyi-Szociális
Szakképző
Tagintézménye kollégiuma kinyitható legyen a vidéki egészségügyi
dolgozók számára.
Határidő: 2020. március 19.
Felelős: Zaják Rita elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 15 óra 30 perckor
berekeszti.

Jantner Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Zaják Rita
elnök

Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Molnár Kata
jegyző

dr. Szily Máté
jegyzőkönyvvezető
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