SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I.B.1941/2010.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2010. február 2-án (kedden) 15 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti
Házasságkötı termében megtartott nyilvános ülésérıl

Jelen vannak:

dr. Tóth Gyula elnök,
Csillagné Szánthó Polixéna, Horváth Jánosné, Dr.
Gaál Zsuzsanna, Maller Béla, Sárközi János
József bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Rikk Rita testületi referens
Kajtár Piroska szociális igazgatási ügyintézı
Kocsis Zoltán adósságkezelési tanácsadó
Fábiánné Dávid Mária jegyzıkönyvvezetı

Távol maradtak:

Ilosfai Gábor bizottsági tag

Jelen lévı meghívottak:

Kálóczi Andrea RÉV Szenvedélybeteg-segítı
Szolgálat vezetıje

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 fı jelen van, a bizottság határozatképes,
a bizottság ülését 15 órakor megnyitja.
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı a nyílt ülés napirendjei közé kéri felvenni az alábbi napirendi
pontokat:
- Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról
(21. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
- Javaslat a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására
(20. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
- Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Felügyelı Tanácsába történı
delegálásra
(4. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
- Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
(22. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth István polgármester
A bizottsági anyag kiküldését követıen érkezett még egy kérelem az adósságcsökkentési
támogatás megállapítása iránt, kéri ezt is megtárgyalni az adósságcsökkentési támogatások
elbírálásánál.

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
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2009. évi tevékenységérıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kálóczi Andrea intézményvezetı
2./ napirendi pont
Javaslat a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselık
teljesítménykövetelményeinek alapját képezı kiemelt célok meghatározása
(6. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

2010.

évi

3./ napirendi pont
Javaslat az önkormányzati intézményvezetık 2010. évi teljesítmény követelményeinek
meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására.
(9. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ……./2010. (……….) sz.
rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) Kt. számú
rendelet módosításáról
(12. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı
5./ napirendi pont
Javaslat SZMJV Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010. évi
munkatervére.
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
6./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról (2009. IV. negyedév)
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
7./ napirendi pont
Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról
(21. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı Horváth István polgármester
8./ napirendi pont
Javaslat a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására
(20. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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9./ napirendi pont
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Felügyelı Tanácsába
történı delegálásra
(4. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
10./ napirendi pont
Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
(22. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
ZÁRT ÜLÉS napirendje:
11./ napirendi pont
Önkormányzat bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása
(írásos elıterjesztés)
Elıadó: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
12./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatások megállapítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
13./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás újbóli folyósítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
14./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
15./ napirendi pont
Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések
(17. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
16./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
A bizottság az elfogadott napirend alapján 15. 05 perckor megkezdi munkáját.
1./ napirendi pont
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2009. évi tevékenységérıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kálóczi Andrea intézményvezetı
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Kálóczi Andrea intézményvezetı ahogy az elıterjesztésben is látható egyre több
szolgáltatást sikerül beépíteni a Szolgálat munkájába. Alacsonyszintő szolgáltatások közé
tartozik például a fürdetés, etetés – egy szelet zsíros kenyér meleg tea erejéig. Egyre több
olyan emberrel találkoznak, akik ugyan nem hajléktalanok, de saját ingatlannal nem
rendelkeznek: meghúzzák magukat valahol „sógor” „koma” „jóbarátnál” kapnak ágybérletet.
Rajtuk kívül megjelentek olyan ügyfeleik, - nem tömegesen ugyan - akik illegitim szerrel
élnek, intravénás szereket alkalmaznak. Több mint egy éve mőködik a Flórián utcában egy kis
iroda, ahol külön tudnak foglalkozni az „aktív” szerhasználókkal. Azt tapasztalták, hogy nem
jó együtt kezelni a legális szerhasználókat az illegális szerhasználókkal, mert ebbıl több
botrány is kikerekedett már. A „botrány” szót nem véletlenül használja, ugyanis egyre
többször fordul elı a mőködésük során, hogy az ügyfelek botrányosan viselkednek, egyre
több a nehezen kezelhetı kliens. Azon dolgoznak, hogy valamiféle szakmai megoldást
találjanak a problémára.
Az elmúlt évhez viszonyítva a szerhasználat összetétele nem változott lényegesen, az illegális
szert használók száma a magasabb még mindig, Kb. egyforma arányban van az alkohol
betegek száma a különbözı szereket használók számával.
Az alapellátás keretén belül mőködik a nappali ellátás, a közösségi ellátás és alacsony
küszöbő ellátás. A negyedik ellátásforma a kábítószer használattal függ össze: az elterelés.
Tavaly volt 10 éves a Szolgálat. Ennek örömére jubileumi mősört szerveztek, ahová az
ügyfeleik szép számmal megjelentek és ami örvendetes józanul, és olyanok is eljöttek, akik a
RÉV-nek és a rehabilitációs kezelésnek köszönhetıen már nem használnak szereket. Ez jó
érzéssel töltötte el a Szolgálat dolgozóit.
2008. évben változott a normaigénylés feltétele, ami egy kis gondot okozott a mőködésben, de
2009. évben visszatért a régi finanszírozási rendszer, így örömmel mondhatja, hogy a
mőködés pénzügyileg és szakmailag is stabil.
Kérdés
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági tag volt szerencséje részt venni a jubileumi
elıadássorozaton, ahol színvonalas áttekintést kaphattak a RÉV Szolgálat fennállásának 10
évérıl. Most olvasta a beszámolóban, hogy a mőködés elsı 5 évében az önkormányzat
támogatása nélkül nem tudtak volna mőködni, pedig lényegesen kevesebb klienssel
dolgoztak. Mi volt ennek az oka?
Nagyon soknak tartja azt a beszámolóban található számadatot, mely szerint a
szenvedélybetegség a lakosság 30-40 %-át érinti.
Válasz
Kálóczi Andrea intézményvezetı ez a számadat magába foglalja a hozzátartozókat is: a
gyerekeket, szőkebb és tágabb családtagokat, akik szenvednek a szenvedélybetegtıl. A
szenvedélybetegség nem csak a beteget érinti, nem lehet elvonatkoztatni a családtagoktól,
akik szintén szenvednek e probléma miatt. Statisztikák szerint Magyarországon 800 ezer és 1
millió közötti alkoholista beteg ember él, mely adatot a halálozásból számítanak ki, ez
tulajdonképpen ennyi családot érint. És akkor még nem számította a játékszenvedély
betegeket, a drogbetegeket, a gyógyszerfüggıket. Tehát így kell a 30-40 %-ot érteni.
Kérdés
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági tag a partiszervíz megkeresı programnál 146 esetrıl
számol be. Lehet tudni a megszólított fiatalok korösszetételét?
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Válasz
Kálóczi Andrea intézményvezetı nem az az elsı, hogy megkérdezik a korukat a fiataloknak,
annak örülnek, ha ı beszél, és mondja el , hogy mi a szívének éppen a bánata, de 15-tıl a
huszonéves korosztállyal találkoznak a partiszervíz megkeresı program keretén belül. 25. év
felettivel ritkán találkoznak. Ez a szolgáltatás nem beavatkozó, inkább az a lényege, hogy
információhoz juttassák a fiatalokat, legyen akinek elmondják pl. hogy éppen mitıl
szenvednek, mi az ami legjobban foglalkoztatja ıket. Ezeket a fiatalokat otthon már nem
hallgatják meg, lehet, hogy a „haver” elıtt szégyelli a problémáját, vagy ha el is mondja neki,
az nem vezet oda, ahová szeretné.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
1/2010.(II.02.) SZEB határozat
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2009.
évi tevékenységérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2009. évi
tevékenységérıl
szóló
beszámolót
elfogadja.
A
szolgálat
munkatársainak megköszöni az eddigi munkát, a jövıben sok
lelkesedét, optimizmust, jó eredményeket kíván.
Határidı: határozat közlésére: február 15.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
2./ napirendi pont
Javaslat a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselık
teljesítménykövetelményeinek alapját képezı kiemelt célok meghatározása
(6. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia

2010.

évi

Hozzászólás
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı az aljegyzı asszony nem tud itt lenni egyébirányú
elfoglaltsága miatt. A teljesítménykövetelmények alapját képezı kiemelt célokat minden
évben meg kell határozni. Miután a Közgyőlés elfogadja, lebontásra kerül a szervezeti
egységekre, majd a szervezeti egységek vezetıi egyénenként határozzák meg a
teljesítménykövetelményeket, majd a megvalósulását év végén értékelik. Az értékelés alapján
lehet a béreket eltéríteni negatív, illetve pozitív irányban, természetesen a köztisztviselıi
törvény által meghatározott %-on belül.
Kérdés, több hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

2/2010.(II.02.) SZEB határozat
Javaslat a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselık 2010.
évi teljesítménykövetelményeinek alapját képezı kiemelt célok
meghatározása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a Polgármesteri Hivatalban dolgozó
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köztisztviselık 2010. évi teljesítmény alapját képezı kiemelt célokkal
egyetért, a Közgyőlésnek a határozati javaslat elfogadását javasolja.
Határidı: 2010. február 4.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
3./ napirendi pont
Javaslat az önkormányzati intézményvezetık 2010. évi teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására.
(9. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Hozzászólás
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı jogszabály nem írja elı a szociális ágazatban az
intézményvezetık teljesítménykövetelményeinek a kiírását, de a mi önkormányzatunk több
éves gyakorlata az, hogy elkészíti ezeket a kiemelt célokat az intézményvezetık tekintetében
is. A végrehajtás ugyanolyan módon történik, mint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi
vonatkozásában; év végén értékelésre kerülnek a teljesítmények.
Kérdés, több hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
3/2010.(II. 02.) SZEB határozat
Javaslat az önkormányzati intézményvezetık 2010. évi
teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges
kiemelt célok elfogadására.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati
intézményvezetık 2010. évi teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához szükséges kiemelt célokat, javasolja a
Közgyőlésnek a határozati javaslat elfogadását.
Határidı: 2010. február. 04.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ……./2010. (……….) sz.
rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) Kt. számú
rendelet módosításáról
(12. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı
Hozzászólás
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı az idei jogszabályváltozások lehetıvé tették, hogy az
önkormányzat olyan rendelkezési állási támogatásban részesülı személyeket is a rendszeres
szociális segélyezettek körébe tegyen át, akiket a jogszabály nem nevesít. A foglalkoztatási
kötelezettség csak a rendelkezésre állási támogatásban részesülı emberek esetében áll fenn, a
rendszeres szociális segélyben részesülık önként vállalhatnak munkát, de nem kötelezhetık a
munkára. Vannak azonban olyan személyek, akik ugyan rendelkezésre állási támogatásban
részesülnek, de alkalmatlanok a munkavégzésre, nem lehet velük mit kezdeni. Most a
törvényi változás lehetıvé tette, hogy ezekben az esetekben a RÁT körébıl a rendszeres
szociális segélyezettek körébe tegyük át ıket. Három kategóriát határoztak meg, ami
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beépítésre került a helyi rendeletbe: az 50 %-nál alacsonyabb egészségkárosodást
szenvedettek, a várandós anyukák és a szenvedélybetegek. Természetesen mindhárom esetben
szükséges az orvosi igazolás, ahhoz, hogy a rendszeres szociális segélyre legyenek az
érintettek jogosultak.
Kajtár Piroska szociális igazgatási ügyintézı a rendelkezésre állási támogatás
folyósításánál az önkormányzat önerı része 20 %, míg a rendszeres szociális segélynél 10 %.
Tehát nem mindegy, hogy a rendszerben tartunk valakit, akit nem tudnak foglalkoztatni,
elveszi mástól a munkavégzés lehetıségét és még ráadásul az önkormányzatot nagyobb önerı
terheli. Pl. ha valaki mozgásában korlátozott, de csak 40 %-os az egészségkárosodása, és
történik vele valami munkavégzés közben, 100 %-os táppénz folyósítását von maga után.
Ezeket az embereket bevonják a rendszeres szociális segélyezettek körébe, együttmőködési
kötelezettséget írnak elı a Humánszolgáltató Központtal. Egy év után felülvizsgálatra kerül a
folyósítás, és akkor még mindig vissza lehet tenni ıket a rendelkezésre állási támogatottak
körébe, javuló egészségi állapot esetén a munka világába. Ha viszont romlik az egészségi
állapota, akkor esetleg a Humánszolgáltató Központ kezdeményezheti egy más ellátásba való
bevonását. Tehát az a cél, hogy humánusság mellett az önkormányzatot terhelı kiadásokat
mérsékeljék.
Kérdés
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági tag a szenvedélybetegek esetében nem lehet olyan
kitétel, hogy a rendszeres szociális segély folyósításának a feltétele orvosi kezelésben való
részvétel?
Válasz
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı a jogszabály nem ad erre lehetıséget. Helyi rendeleti szinten
nem írhatnak elı olyan kitételt, ami nem szerepel törvényi szabályozásban.
Kajtár Piroska szociális igazgatási ügyintézı a Humánszolgáltató Központtal
együttmőködési kötelezettség van elıírva, melynek része a csoportos vagy egyéni
foglalkozásokon való kötelezı részvétel. Amennyiben két alkalommal nem jelenik meg a
foglalkozásokon, úgy a segély megvonásra kerül.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúan, 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
4/2010.(II. 02.) SZEB határozat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének ……./2010. (……….) sz. rendelete a szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) Kt.
számú rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 8/2009. (III. 30.) számú Kt. Rendelet
módosítását a tervezet szerint javasolja elfogadni.
Határidı: 2010. február 4.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
5./ napirendi pont
Javaslat a SZMJV Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010. évi
munkatervére
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(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı:Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Hozzászólások
Maller Béla bizottsági tag 2005-ben lettek megkötve a Fecsházban lakók szerzıdései, lejár a
szerzıdésben meghatározott 5 év bérleti jogviszony, ezért javasolja május hónapra felvenni a
Fecskeházi lakások újrapályáztatását. Március hónapra pedig a Vakok és Gyengénlátók
Szövetsége tevékenységérıl szóló tájékoztató megtárgyalását javasolja felvenni. Sok gonddal,
problémával küzdenek ezek az emberek, lehet, hogy ha közelebbrıl megismeri ıket a
Bizottság, tudnak nekik gondjaik megoldásában segíteni.
2010. januárjában megjelent egy pályázat a házi ápolók szakképzésével kapcsolatosan 700
milló Ft-os célkeretre lehet pályázni. Amennyiben élni tudnának a pályázati lehetıséggel,
akkor javasolja februárban megtárgyalni.
Sárközi János József bizottsági tag tavaly az önkormányzati által adományozott karácsonyi
csomagok kiosztása nem a legszervezettebben zajlott, mondhatja, hogy kalóz módon zajlott
le. Egyeztetett az alpolgármester asszonnyal, és arra jutottak, hogy az idén november
hónapban a mindenkori szociális bizottság a megmaradt bizottsági alapja terhére, a
városvezetéssel, valamint a Máltai Szeretetszolgálattal együttmőködve döntsön a szegények
megsegítésérıl. Javasolja ezt a napirendi pontot november hónapra felvenni a munkatervbe.
Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke nem javasolja felvenni a munkatervbe, majd november
hónapban térjenek vissza erre a témára, mert egyenlıre nem is tudják, hogy mennyi lesz a
bizottsági keret, ha lesz egyáltalán.
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı beszélgettek arról az alpolgármester asszonnyal, hogy ha azzal
az 1 millió Ft-tal, - amit decemberben a bizottság kiosztott a szervezetek között - megkerestek
volna egy-két nagy kereskedelmi céget karácsonyi csomag vásárlása miatt, és még kértek
volna tılük is támogatást, egységesen lehetett volna adakozni a szervezeteknek. Nem lett
volna az, hogy az egyik lisztet kap, a másik meg valami mást.
Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke akkor javasolja a november hónapra felvenni karácsonyi
csomagok kiosztásának a megbeszélését, a 2009. évi tapasztalatok figyelembevételével.
Kérdés, több hozzászólás nem volt. az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
5/2010. (II. 02.) sz. SZEB határozat
Javaslat a SZMJV Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 2010. évi munkatervére
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága az elıterjesztésben szereplı 2010.
évi munkatervet az alábbi napirendi pontok felvételével
elfogadja:
Március hónap:
Tájékoztató a Vakok és Gyengénlátók
Szövetsége munkájáról
Május hónap:
2005. évben kiutalt Fecskeházi lakások
(Szd, Honvéd u. 17/A) újrapályáztatása
November hónap: Karácsonyi csomagok osztásának
megbeszélése a 2009. évi tapasztalatokat
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figyelembe véve
Határidı: munkaterv végrehajtására 2010. 12. 31.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
6./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról (2009. IV. negyedév)
(írásos elıterjesztés)
Elıterjesztı:Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Kérdés, hozzászólás nem volt az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
6/2010.(II.02.) SZEB határozat
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
(2009. IV. negyedév)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága az elıterjesztés mellékletét képezı
SZEB határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
jóváhagyólag
tudomásul
veszi.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
7./ napirendi pont
Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
(21. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı szóban ismerteti a beszámoló tartalmát, arra való tekintettel,
hogy a Bizottság az elıterjesztést az ülésen kapta meg.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag,6 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
7/2010. (II. 02.) SZEB határozat
Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv
végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a 2009. évi közfoglalkoztatási
terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja
a Közgyőlésnek.
Határidı: 2010. február 4.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
8./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének
elfogadására
(20. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı a 2010. évi közfoglalkoztatási tervrıl szóló elıterjesztést
szóban ismerteti.
Kérdés
Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke megyei intézménynél lehet-e foglalkoztatni rendelkezésre
állási támogatásban részesülı személyt?
Válasz
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı azoknál az intézményeknél lehet foglalkozatni RÁT-os
személyeket, akik költségvetési gazdálkodási szervezetek, ebben az esetben külön
megállapodást kell kötni.
Hozzászólás
Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke éppen ma panaszkodtak a Rendelıintézetben, hogy
reggelente 10-15 közcélú munkás megjelenik az intézet elıtt, és kb. 2 óra hosszat melegednek
a Rendelıintézetben. A város azon részén ahol lakik, még vasárnap is látott két közcélú
munkást, akik havat lapátoltak, velük volt egy harmadik munkás is, aki felügyelte ıket,
kiosztotta a munkát. Jó lenne, ha nagyobb csoportokból kiválasztanának egy olyan embert,
akinek van tekintélye és az kiosztaná, felügyelné a munkát.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
8/2010. (II. 02.) SZEB határozat
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város 2010. évi
közfoglalkoztatási tervének elfogadására.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi
Bizottsága
a
határozati
javaslat
elfogadásával Szekszárd Megyei Jogú Város 2010. évi
közfoglalkoztatási tervének elfogadását javasolja a
Közgyőlésnek.
Határidı: 2010. február 4.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
9. napirendi pont
Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási megállapodásának
módosítása
(22. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

9/2010. (II. 02.) SZEB határozat
Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
Társulási megállapodásának módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a Dél-Dunántúli Önkormányzati
Regionális
Társulás
Társulási
megállapodásának
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módosításával egyetért, a határozati javaslat elfogadását
javasolja a Közgyőlésnek.
Határidı: 2010. február 4.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula Bizottság elnöke
10. napirendi pont
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Felügyelı Tanácsába
történı delegálásra
(4. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke véleménye szerint a Felügyelı Tanácsba a Közgyőlés által
javasolt személy legyen delegálva.
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
10/2010. (II. 02.) SZEB határozat
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa
János Kórháza Felügyelı Tanácsába
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága szerint a Tolna Megyei
Önkormányzat Balassa János Kórházának Felügyelı
Tanácsába a Közgyőlés által javasolt személy legyen
delegálva.
Határidı: 2010. február 4.
Felelıs: dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
A bizottság elnöke a nyilvános ülést 15. 45 perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen
folytatja munkáját.

K. m. f.

dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Készítette:
Fábiánné Dávid Mária
jkv. vezetı
Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı
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