SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Iktatószám: I.B. 1089-9/2015.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 2015. október 27-én (kedden), 10 órakor, a Babits Mihály Kulturális
Központ, Remete teremében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről

dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Gombás Viktória Rita, Horváth Jánosné
Lemle Béláné, Kerekes László Géza
bizottsági tagok

Igazoltan távol maradtak:

Ferencz Zoltán József, Rácz Zoltán Rókus
bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Horváth Annamária oktatási referens
Smolek Erika kodifikátor
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Berbuch Miklós jegyzőkönyvvezető

Megjelent meghívottak:

Papp Győző intézményvezető,
Dölles Lászlóné intézményvezető
dr. Garay Zoltánné Értelmi Fejlődésükben
Akadályozottak Tolna Megyei Egyesülete
elnök

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy az 7 tagú Bizottságból 5 fő jelen van, a Bizottság
határozatképes. Az ülést 10.00 órakor megnyitja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Horváth Jánosné
bizottsági tagot megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott.
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dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: Javasolja a Bizottságnak, hogy a kiküldött meghívóban
szereplő nyilvános ülés napirendi pontjai közül a Bizottság ne tárgyalja a Tájékoztató
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesületének tevékenységéről napirendi pontot, mivel az
egyesület elnöke ismételten nem jelent meg a bizottság ülésén.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend módosítására vonatkozó javaslatát, melyet a
Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet
állapította meg:
Napirend
1. / napirendi pont
Tájékoztató Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú
Egyesületének tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Garay Zoltánné elnök
2. / napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város
Alapellátásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dölles Lászlóné intézményvezető

Önkormányzata

Egészségügyi

3. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük
szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. számú rendelet módosításáról
(225. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor
4. / napirendi pont
Tájékoztatás a Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázati felhívásának
közzétételéről
(235. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
5. / napirendi pont
Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának
közzétételéről
(236. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
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6. / napirendi pont
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi
Napközi szekszárdi bölcsődei és családi napközis csoportjainak szakmai programja
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
7. / napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálatára és kiegészítésére
(203. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ritter Eszter szociális-igazgatási ügyintéző
8. / napirendi pont
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata
(230. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Előadó: Papp Győző intézményvezető
9. / napirendi pont
Közgyűlési hozzájárulás a 4. számú vegyes fogászati körzet GHADRI Fogászati
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részéről történő további működtetéséhez
(229. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
10. / napirendi pont
Magyar Vöröskereszt Támogatási Kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Zárt ülés
11. / napirendi pont
Javaslat az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői állására pályázati felhívás
közzétételére
(237. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
12. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
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13. / napirendi pont
Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(222. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
14. / napirendi pont
Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. III. negyedévben hozott,
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
15. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

1. / napirendi pont
Tájékoztató Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú
Egyesületének tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Garay Zoltánné elnök
dr. Garay Zoltánné Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú
Egyesület elnök: Elmondja, hogy az egyesület 1981-ben alakult. Az elnöki tisztséget 1986-óta
látja el. Az öt tagú elnökségben, szakemberek és két fő értelmi sérült dolgozik. Az elnökség
évente általában négyszer ülésezik. Munkájukat éves munkaterv szerint végzik. Az egyesület
elsődleges feladata az érdekvédelem és az érdekképviselet, azonban a sérült személyeknek
jelentős igényük van a szabadidős tevékenységekre is. A Szociális és Egészségügyi Bizottság
számottevő támogatást nyújt a programokhoz, melyet ezúton is megköszön. Szabadidős
programok keretében kézműves munkacsoport is működik. Az egyesület jelenleg közhasznú
szervezetként működik, ami fokozott adminisztrációs terhekkel jár. A szervezet négy
forrásból jut anyagi támogatáshoz. Az állami normatíva az elsődleges pillére a bevételeknek,
de a kapott összeg a működési költségeket sem fedezi teljesen. A második pillér Szekszárd
Megyei Jogú Város támogatása. A Szociális és Egészségügyi Bizottságtól és a Humán
Bizottságtól minden évben kap támogatást az egyesület. Források között szerepel a személyi
jövedelemadó egy százalékából származó bevétel. A tagdíjbevételeik csekély összegűek,
mivel a tagságunk jelentős részénél az egész család érintett, és a jövedelmük is alacsony.
Alkalmanként természetbeni juttatásokat kap a szervezet, főként ruha adományokat. A
szabadidős programok kapcsán az „életre nevelés” a mottójuk, ez azt jelenti, hogy a
munkájuk során olyan részfeladatokkal bízzák meg a fiatal tagjaikat, amelyek a mindennapi
életvezetésükben segítségükre lehet, fejlesztésüket szolgálja: személyes higiéné, bevásárlás,
szociális kapcsolatok. Szükség szerint rendkívüli helyzetekben is támogatják a hozzájuk
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fordulókat: orvosi, rendőrségi, bírósági, gyámügyi ügyekben. Az iskolaválasztásnál is
segítséget nyújtanak az érintett családoknak. Tapasztalatuk szerint a szakiskolák gyakran
nem veszik figyelembe a sérült fiatalok speciális igényeit. Több éve működik a jogi segítő
szolgáltatásuk. Minden hónap első és második szerdáján, a sajátos jogi ügyeik intézésében
jártas jogász segíti a munkájukat. Gyógypedagógiai segítő szolgáltatást tudnak biztosítani
kiegészítő fejlesztésként. A nyári „Életmód Tábor” finanszírozásához jelentős anyagi
támogatást biztosított a Bizottság, amelyet csak ezzel a támogatással tudtak megvalósítani. A
kapott támogatást ez úton is minden bizottsági tagnak megköszöni az elnök asszony. Évente
Húsvéti és Karácsonyi ünnepséget szerveznek, szavalóversenyt és kézműves foglalkozást
tartanak. A „Pop Mikulás” elnevezésű integrált rendezvényükre neves előadókat szoktak
meghívni, átlagosan 400 fő vesz részt a rendezvényen, a gyermekek édesség csomagot is
kapnak. Az elnök asszonynak, a megnövekedett adminisztrációs terhekre való tekintettel,
heti kétszer négy órában dolgozó adminisztratív munkaerőre lenne szüksége.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Bizottság nevében megköszöni az elnök asszonynak az
egyesület munkáját. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Egyesület
tájékoztatóját az egyesület tevékenységéről tudomásul vette.
2. / napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város
Alapellátásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dölles Lászlóné intézményvezető

Önkormányzata

Egészségügyi

Dölles Lászlóné intézményvezető: Elmondja, hogy az Egészségügyi Gondnokság működteti
az egészségügyi alapellátásokat, önálló költségvetési szervként. Az ellátásba beletartozik a
házi gyermekorvosi szolgálat, a felnőtt háziorvosi szolgálat, a fogászati ellátás, a védőnői
szolgálat, a központi ügyelet, az iskolai egészségügyi ellátás. A gondnokság jelenleg 30 fő
közalkalmazottat foglalkoztat, a dolgozói létszám jelentős része 21 fő védőnő, továbbá 1 fő
iskolaorvos, egy be nem töltött státusszal, 2 fő asszisztens, 2 fő ápoló, 1 fő gépkocsivezető, 1
fő háziorvos, 1 fő intézményvezető. A IX. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa, asszisztense
az Egészségügyi Gondnokság közalkalmazottja, a körzet orvosa jelenleg a szakvizsgájára
készül, a többi körzetben vállalkozók az orvosok. Az önkormányzatnak működtetési,
karbantartási és felújítási kötelezettsége van az alapellátásban működő rendelők esetében. A
rendelők felújítása folyamatos, három rendelő felújítási munkálatai a napokban fejeződtek
be. A felújított rendelőkben hat háziorvos dolgozik. Minden rendelő festése az év folyamán
megtörtént, egy rendelő kivételével, a kimaradt Kölcsey lakótelepi rendelőnek a tervezett
tisztasági festése 2016. évre van tervezve. A háziorvosok a havi OEP finanszírozása a
körzetek lakosság száma, a leadott kártyák száma, valamint az indikátorrendszer függvénye.
Az indikátorrendszer az elvégzett beavatkozások, vizsgálatok finanszírozását differenciálja. A
fogorvosi ügyeletek finanszírozása a gondnokság költségvetéséből történik. A fogorvosok
nem kötöttek szerződést az OEP-pel, mert nem vállalták a 24 órás ügyeleteket. Problémát
jelent továbbra is a felnőtt háziorvosok ügyeleti beosztása, mivel a más háziorvost is
helyettesítő háziorvosok a saját körzetükhöz tartozó ügyeleti időn felüli ügyeletet nem
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szívesen vállalnak. Az ügyeleti idő beosztása a nyári szabadságolási időszakban, és
ünnepnapokon a legnehezebb. Azok az orvosok, akik rendszeresen a többlet ügyeleteket
elvállalják, túlságosan leterheltek. Másik nagy problémakör a háziorvosi körzetek
helyettesítéssel, rövidebb rendelési időben történő ellátása, ami hosszú távon nehézséget
okozhat a körzet ellátásában.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Bizottság nevében megköszöni az intézményvezető
asszonynak az Egészségügyi Gondnokság dolgozóinak a munkáját. Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Egészségügyi Alapellátásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

3. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük
szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. számú rendelet módosításáról
(225. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor
Smolek Erika kodifikátor: 2009-óta törvényi lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy
a közigazgatási területén lévő kényszerértékesítési eljárásban, a bírósági és közigazgatási
végrehajtási árverésen, valamint nyilvános pályázati értékesítésű ingatlanok esetében, élve
az elővásárlási jogával, tulajdont szerezhessen. A törleszteni nem képes adós személy az
önkormányzattól bérelhetné tovább az ingatlanlant, azt nem kellene elhagynia. Az adósnak
csökkennének a havi lakáskiadásai, mivel a bérleti költsége az adott ingatlannak kevesebb
lenne, mint a nagymértékben megemelkedett hiteltörlesztés. Az önkormányzatnak jelentős
jogszabályi lehetőségei vannak a rendelete módosításakor. Alkalmat biztosíthat arra, hogy a
lakás bérlője korábbi tulajdonát az önkormányzattól visszavásárolja. Az önkormányzatnak –
mint tulajdonosnak – fenntartási kötelezettsége keletkezne az ingatlanokkal kapcsolatban,
ezért költségvetéséből folyamatosan forrásokat kellene biztosítania a feladatokhoz, valamint
a költségvetési rendeletét is módosítania szükséges. Mivel az elővásárlási jog gyakorlása
során az önkormányzat lakásállománya bővül, valamint a döntés során várhatóan
vagyongazdálkodási szempontok is érvényesülni fognak, továbbá a jogszabályokban rögzített
határidők betartása miatt, célszerű a döntési jogkört a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
részére átruházni. A nehéz helyzetbe került lakosok ügyében a Szociális és Egészségügyi
Bizottság javaslatot tehetne a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak. Az önkormányzatnak
döntést kell hoznia, hogy milyen összegű forrást biztosít a 2016. évi költségvetéséből az
ingatlanok megvásárlására, illetve a konkrétan megvásárolni kívánt ingatlanokról is.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: Kérdezi, hogy érkezett-e az önkormányzathoz megkeresés
vagy igény a lakás megvásárlásával kapcsolatban.
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy konkrét ügyben egy bank
megkeresése érkezett már az önkormányzathoz.
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dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: Elmondja, hogy megkeresték szekszárdi lakosok, hogy az
önkormányzati bérlakásukat megvennék.
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a rendeletmódosítás a
korábban a saját tulajdonú, de bedőlt hitelesekre vonatkozna, a jelenleg önkormányzati
bérlakásban élőkre nem.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: Kérdezi, hogy milyen áron vásárolhatja meg az ingatlanokat
az önkormányzat.
Smolek Erika kodifikátor: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az önkormányzat ezekhez az
ingatlanokhoz a piaci ár 75%-a alatti áron is hozzájuthatna.
Kerekes László Géza: Elmondja, hogy a lakosság részéről jelentős igény mutatkozik a bedőlt
lakáshitelesek problémájának megoldására. Az önkormányzatnak jó lehetősége lehetne arra,
hogy bérlakásokhoz jusson, továbbá lakosságot is segítené a lakások önkormányzati
tulajdonba kerülése. Javasolja, hogy az önkormányzat jelentős forrásokat biztosítson erre a
célra.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a
Közgyűlés tárgyalja az előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 93/2015. (X.27.) SZEB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük
szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. számú rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
tárgyalásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 225. számú,
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük
szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. számú rendelet módosításáról szóló
előterjesztést.
Határidő: 2015. október 28.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
4. / napirendi pont
Tájékoztatás a Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázati felhívásának
közzétételéről
(235. sz. közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető: Elmondja, hogy a Szekszárd és Környéke Alapellátási és
Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott Humánszolgáltató Központ intézményvezetői
feladatainak ellátására vonatkozó határozott idejű – 5 év időtartamra szóló – vezetői
megbízás 2015. december 31. napjával lejár. A Társulási Tanács irányítási jogai közé tartozik
az intézmény vezetőjének kinevezése. A Társulási Tanács elfogadta az intézményvezetői
pályázat kiírását. A pályázat beadásának határideje 2015. november 27., az elbírálás
határideje 2015. december 20. A pályázati felhívás egy év határozott időtartamra történő
feladatellátásra került kiírásra. A társulási megállapodás értelmében Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének egyetértésével nevezheti ki a Társulási Tanács az
intézmény igazgatóját, így a beérkezett pályázatok, az előzetes bizottsági véleményekkel
ellátva, a Közgyűlés decemberi rendes ülésére kerülnek majd előterjesztésre.
dr. Tóth Gyula bizottsági 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,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 94/2015. (X.27.) SZEB határozata
Tájékoztatás a Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázati felhívásának
közzétételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
235. számú, Tájékoztatás a Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázati
felhívásának közzétételéről szóló előterjesztést.
Határidő: 2015. október 28.
Felelős: dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
5. / napirendi pont
Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának
közzétételéről
(236. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető: Elmondja, hogy Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott Szociális Központ
intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó határozott idejű – 5 év időtartamra
szóló – vezetői megbízás 2015. december 31. napjával lejár. A Társulási Tanács irányítási
jogai közé tartozik az intézmény vezetőjének kinevezése. A Társulási Tanács a elfogadta az
intézményvezetői pályázat kiírását, mely pályázati felhívás jelen előterjesztés mellékletét
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képezi. A pályázat beadásának határideje 2015. november 27., az elbírálás határideje 2015.
december 20. A pályázati felhívás öt év határozott időtartamra történő feladatellátásra
került kiírásra. A társulási megállapodás értelmében Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének egyetértésével nevezheti ki a Társulási Tanács az intézmény
igazgatóját, így a beérkezett pályázatok, az előzetes bizottsági véleményekkel ellátva, a
Közgyűlés decemberi rendes ülésére kerülnek majd előterjesztésre.
dr. Tóth Gyula bizottsági 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,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 95/2015. (X.27.) SZEB határozata
Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának
közzétételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
236. számú, Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről
szóló előterjesztést.
Határidő: 2015. október 28.
Felelős: dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

6. / napirendi pont
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi
Napközi szekszárdi bölcsődei és családi napközis csoportjainak szakmai programja
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Elmondja, hogy a Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás mint fenntartó kérelmére a Tolna Megyei Kormányhivatal eljárást
folytat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi
szolgáltatói nyilvántartásban történő adatmódosítása ügyében. Az adatmódosításra a
szekszárdi bölcsődei és családi napközis csoportok Kadarka utcai épületbe való
visszaköltözése miatt van szükség. A módosítási kérelemhez csatolni kell a bölcsőde és a
családi napközi szakmai programját is. A szakmai programokban a visszaköltözés miatt
módosítani szükséges a feladat-ellátási helyek megjelölését. A társulási megállapodás II.
fejezet 4.4. pontja alapján ezzel kapcsolatban kéri az intézményvezető Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának véleményét. Más módosításra nem kerül sor.
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dr. Tóth Gyula bizottsági 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,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 96/2015. (X.27.) SZEB határozata
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi
Napközi szekszárdi bölcsődei és családi napközis csoportjainak szakmai programja
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadja a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Családi Napközi szekszárdi bölcsődei és családi napközis csoportjai
szakmai programjainak – a feladat-ellátási helyek megjelölésére vonatkozó –
módosítását
Határidő:
Felelős:

2015. október 27.
dr. Tóth Gyula SZEB elnök

dr. Varga Katalin jegyző
7. / napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálatára és kiegészítésére
(203. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ritter Eszter szociális-igazgatási ügyintéző
Ritter Eszter szociális-igazgatási ügyintéző: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programját, mellyel eleget
tett az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényi
kötelezettségének. A Helyi Esélyegyenlőségi Program létrehozásának folyamatát a helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
szóló kormány rendelet valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012.(VI.5.) EMMI rendelet határozza meg. A Program öt nagy csoportra
bontja a társadalom esélyegyenlőség szempontjából leginkább veszélyeztetett tagjait, ezek:
mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők. 2015-ben az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos munkának a helyi esélyegyenlőségi programok
felülvizsgálatára kell koncentrálnia. E tevékenység keretében vagy változatlan formában
marad a dokumentum vagy kiegészül további célkitűzésekkel. Javasoljuk a Közgyűlésnek,
hogy a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos pályázatot, a Helyi Esélyegyenlőségi Program
lényegi elemei közé vegye fel, mivel a pályázaton minden évben sikerrel vesz részt az
önkormányzat, és a gyermekszegénység elleni közdelem lényeges eleme a nyári
gyermekétkeztetési program. További javaslat, a szegregátum felszámolására vonatkozó
pont felvétele az Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervébe. Esélyegyenlőségi
Programunkban pillanatnyilag nem szerepel szegregátumra vonatkozó intézkedés, mivel
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annak készítésekor a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést vizsgáló definícióval dolgoztak. A
város Anti-szegregációs Tervében azonban szerepel a szegregátumra vonatkozó rész, mivel
annak készítői egy másik meghatározás alapján dolgoztak. A terv készítői által használt
definíció szerint, szegregátum az a településrész, ahol a lakosság 50%-nál magasabb az
általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők aránya és 50%-nál magasabb a rendszeres
jövedelemmel nem rendelkező lakosok aránya. A két dokumentum összehangolása illetve az
esetleges pályázati lehetőség kihasználása szempontjából fontos az intézkedés felvétele a
Helyi Esélyegyenlőségi Programba. Fenti javaslatot a civil szervezetek és intézmények
képviselőiből álló Helyi Esélyegyenlőségi Fórum a kijelölt esélyegyenlőségi mentor
közreműködésével 2015. szeptember 10-i ülésén tárgyalta és jóváhagyta, arra nézve további
javaslattal nem élt. A Humán Bizottság észrevételei és javaslatai a Helyi Esélyegyenlőségi
Programba beépítésre kerültek. A Humán Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
dr. Tóth Gyula bizottsági 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,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 97/2015. (X.27.) SZEB határozata
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálatára és kiegészítésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
203. számú, Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára és kiegészítésére vonatkozó
előterjesztést.
Határidő: 2015. október 28.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

8. / napirendi pont
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata
(230. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Előadó: Papp Győző intézményvezető
Papp Győző intézményvezető: Elmondja, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás tekintetében jelentős változás következik be 2016. január 1-el, az erről szóló
törvénymódosítást az országgyűlés elfogadta. A törvény végrehajtási rendeletét a kormány
még nem tárgyalta, a rendelettervezet egyeztetése folyamatban van. A korábban két
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különálló ellátási forma összeolvad, így a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás közösen
fog működni. Szakmai szempontból a módosításnak nincs kiemelt jelentősége. Az
önkormányzat jelenleg társulásban működteti ezeket az ellátásokat. A jogszabályi változás
okán felmerülhet, hogy a társulási szerződéseket felülvizsgálja az önkormányzat. Várhatóan
hat-tíz millió forintos különbség lesz az önállóan és a társulásban működtetett családsegítés
és gyermekjóléti szolgáltatás tervezett költségvetése között. 2016-tól előreláthatólag az
alapszolgáltatás finanszírozása kedvezőbb lesz, de a társulás után járó kiegészítő normatíva
megszűnik. Amennyiben a társulást fent kívánja tartani az önkormányzat, a társult
települések részvételét felül kel vizsgálni, mivel a nem önálló hivatallal rendelkező
települések, csak a közös hivatallal együtt köthetnek társulási szerződést. Például Őcsény
esetében Pörbölyt és Várdombot is el kellene látnia a társulásnak, mivel ezek a települések
közös hivatalba tartoznak. A továbbiakban Szekszárd Megyei Jogú Városnak amennyiben
önállóan szeretné működtetni a családsegítését és gyermekjóléti szolgáltatását, akkor – a
közös önkormányzati hivatal miatt – Szálka települést is el kell látnia. A költségvetési törvény
alapján, 13 fő állományi létszámmal számolva, 39 millió forint az ellátásra jutó éves költsége
az önkormányzatnak, amennyiben Szekszárd kizárólag Szálkával kívánja az ellátást
biztosítani. Társulás esetén három plusz főt kell alkalmaznia a feladat ellátásra, 45 millió
forint várható költség mellett. Az előírt létszámok felét finanszírozza központi költségvetés, a
további költségeket mindkét esetben önkormányzati forrásból kell finanszírozni. Társulásban
történő feladatellátás esetén problémát jelenthet, hogy egy-egy település lélekszámához
viszonyítva jelentős többletköltséget jelent, az esetszámot és az utazási költségeket
figyelembe véve. Őcsényt, Várdombot és Pörbölyt a központi finanszírozási normatíva szerint
egy szakemberrel kellene ellátni, jelenleg azonban ezen a területen három munkatársuk
dolgozik, jelentős leterheltséggel. A dolgozói létszám jelenleg 27 fő, társulás esetén egy fő
létszámbővítésre lenne szükség, önálló megvalósítás esetén a 22 fő tudná a feladatokat
ellátni. Más tekintetben a járásban lévő 17 településre – mely településeken összesen közel
60 ezer lakos él – kiterjed a hatósági munkájuk: védelembe vétel, utógondozás, családból
való kiemelés. A családgondozás döntően a délutáni órákban történik. Kistelepülések
esetében tömegközlekedéssel nem lehet a családgondozási feladatokat megfelelően ellátni,
gépkocsi használat indokolt. Várhatóan a költségvetési támogatást kapnak
gépjárműbeszerzésre, megnövekedett feladataik ellátására való tekintettel, 2 millió forint
összegben. Ezt az összeget kell az önkormányzatnak kiegészítenie, hogy az új gépjármű
beszerzése megvalósulhasson.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a
Közgyűlés tárgyalja az előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 98/2015. (X.27.) SZEB határozata
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
tárgyalásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 230. számú,
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata szóló
előterjesztést.
Határidő: 2015. október 28.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
9. / napirendi pont
Közgyűlési hozzájárulás a 4. számú vegyes fogászati körzet GHADRI Fogászati
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részéről történő további működtetéséhez
(229. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető: Elmondja, hogy dr. Ghadri Ahmad Nouran 2015. április
11-i halálát követően a Közgyűlés a 79/2015. (IV.29.) önkormányzati határozatával, a GHADRI
Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel korábban létrejött feladat-ellátási szerződést a
4. számú vegyes fogászati körzet alapellátása tárgyában megszüntette. A közgyűlés
ugyanezen határozatában jóváhagyta, hogy 2015. május 1. napjától, helyettesenként napi
egy órában, mindösszesen heti 15 óra időtartamban Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében helyettesként dr. Péchy Júlia, dr. Bálintné dr. Benkó Klaudia, és dr.
Keller Péter fogszakorvosok együttesen lássák el a 4. számú vegyes fogászati körzet
alapellátási feladatait a Szent István téri rendelőben. Dr. Ghadri Ahmad Nouran mint a
GHADRI Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. egyetlen tagja halálát követően
üzletrészét, gyermekei örökölték, egyenlő arányban. A törvényes örökösök bejelentették,
hogy szeretnék a Kft.-t tovább működtetni és azzal a kéréssel fordultak Szekszárd Megyei
Jogú Város Közgyűléséhez, hogy a 4. számú vegyes fogászati körzet alapellátási fogászati
tevékenységére, a közgyűlés a GHADRI Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kössön
feladat-ellátási szerződést. Tekintettel arra, hogy az örökösök a feladatellátáshoz szükséges
végzettséggel nem rendelkeznek, így az alapellátás közreműködőjeként dr. Laborfalvi László
Ákos fogorvost jelölték meg, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel. Az önálló orvosi
tevékenységről szóló törvény alapján, ha a praxisjog folytatására jogosult személy nem felel
meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek, a működtetési jogot a korábbi jogosult
halálától számított egy éven belül ingyenesen vagy visszterhesen elidegenítheti. Fenti
jogszabály értelmében az örökösöknek 2016. április 11. napjáig a működtetési jogot
értékesíteni kell, de ezen időpontig jogukban áll az általuk megjelölt fogorvossal a körzetet
működtetni, az Önkormányzattal kötendő feladat-ellátási szerződés alapján. A működtetési
jog érékesítése esetén, a közgyűlésnek a hivatkozott törvény alapján a praxisjogot
megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kell kötnie, azaz a működtetési jog
elidegenítését a közgyűlésnek jóvá kell hagynia. Amennyiben 2016. április 11-ig a
működtetési jog nem kerül elidegenítésre, úgy az visszaszáll az önkormányzatra. A szerződés
tervezet a Tolna Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya és a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztálya által jóváhagyásra került.
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dr. Tóth Gyula bizottsági 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,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 99/2015. (X.27.) SZEB határozata
Közgyűlési hozzájárulás a 4. számú vegyes fogászati körzet GHADRI Fogászati
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részéről történő további működtetéséhez
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
229. számú, Közgyűlési hozzájárulás a 4. számú vegyes fogászati körzet GHADRI
Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részéről történő további működtetéséről
szóló előterjesztést.
Határidő: 2015. október 28.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
10. / napirendi pont
Magyar Vöröskereszt Támogatási Kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: Elmondja, hogy a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete 2015. november 21-én, rendszeres véradók részére, véradóünnepségét tart.
Mivel a véradás kiemelt fontosságú ügy, ezért a szervezet részére a bizottsági alap terhére, a
véradóünnepség költségeinek fedezésére 150.000,- forint támogatást javasol.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 100/2015. (X.27.) SZEB határozata
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
részére 150.000,- Ft támogatást nyújt 2015. évi bizottsági alapja terhére,
véradóünnepség költségeinek fedezésére.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási megállapodás elkészítéséről, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidő: 2015. november 06.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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A bizottság elnöke a nyilvános ülést 11.00 órakor berekeszti. A Bizottság zárt ülésen folytatja
munkáját.

K. m. f.

dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Horváth Jánosné
jegyzőkönyv-hitelesítő
Készítette:

Berbuch Miklós
bizottsági referens
Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző
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