Iktatószám: I.B.1915-6/2011.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2010.05.24-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı
termében megtartott nyílt ülésérıl
Jelen vannak:

dr. Tóth Gyula elnök,
Horváth Jánosné, Hollendus Zsolt, Lemle Béláné,
Zaják Rita bizottsági tagok

Igazoltan távol maradt:

-

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Hartmann Mária hivatalvezetı helyettes
Csanda Gyöngyi ktv.ügyintézı
Varga Balázs jegyzıi gy.ügyintézı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

Kálóczi Andrea intézményvezetı
Papp Gyızı igazgató

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 5 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság elnöke az ülést 14.00 órakor megnyitja.
Az elnök javasolja, hogy a nyílt ülés elsı napirendi pontjaként vegyék fel a „Szekszárd Megyei
Jogú Város Közgyőlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati
rendelet módosításáról címő napirendi pontot, melynek az anyaga az ülésen kiosztásra kerül.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontokat, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
NYÍLT ülés

1./ napirendi pont-126. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésérıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı

2./ napirendi pont- 128. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2010. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Kálóczi Andrea intézményvezetı
3./ napirendi pont- 132. számú közgyőlési elıterjesztés
A szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Elıterjesztı: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
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4./ napirendi pont- 127. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl, valamint az önkormányzat
gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
5./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Zárt ülés
6./ napirendi pont
A 2011-ben megállapított étkezési térítési díjak mértéke elleni fellebbezések elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
7./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdés meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
8./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Elıterjesztı: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó
9./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
1./ napirendi pont-126. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésérıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Dr. Tóth Gyula: Pál József igazgatóságvezetı helyett Csanda Gyöngyi költségvetési ügyintézı a
napirendi pont elıterjesztıje.
Csanda Gyöngyi: A mostani költségvetési rendeletmódosításra két dolog miatt volt szükség,
egyrészrıl a 2010. évi zárszámadás elfogadása, másrészrıl a 2010. évi 282. számú közgyőlési
határozattal beintegrálásra került a Költségvetési Elszámoló Szervezet a Polgármesteri Hivatalba.
Dr. Tóth Gyula: Tárgyalásra javasolja az elıterjesztést.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1
nem szavazat ellenében elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
63/2011. (V.24.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011.
(….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló 10/2011. (III.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága tárgyalásra javasolja a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011.
(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló elıterjesztést.
Határidı: 2011.05.26.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2./ napirendi pont- 128. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2010. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Kálóczi Andrea intézményvezetı
Kálóczi Andrea: Újdonságként elmondja, hogy 2010-ben a korábbinál több szakmai fórumot
tartottak, szélesebb körben szeretnék elterjeszteni azt a szemléletmódot, melyet képvisel a
szolgálat a szenvedélybeteg-ellátásban.
Egyre több középiskola keresi meg a szolgálatot azzal, hogy segítséget kérjenek a legális
szerhasználattal kapcsolatban. Három középiskolában dolgoznak jelenleg, fıleg a még nem
függı, de veszélyeztetett rétegekkel, akik már nem csak szabadidı eltöltésre használják a
szereket, hanem problémamegoldásra, feszültségcsökkentésre is.
Lemle Béláné: Mi az, hogy legális szerhasználat?
Kálóczi Andrea: Az alkohol és a gyógyszer.
Lemle Béláné: A 18 év alattiakat nem szolgálják ki alkohollal.
Kálóczi Andrea: De sok helyen kiszolgálják ıket. Legális szereknek azért hívják ezeket, mert
bünteti a törvény a használatát. Elmondja, hogy az illegális szereket egyre inkább felváltják a
„dizájner” drogok, melyek legálisan kaphatók. Fürdısó, növényi tápsó, a beszerzési helyek
Szekszárdon is ismertek. A „dizájner” drogokat mesterségesen, profi vegyészmérnökök
állítják elı, igazodva a fiatalok szükségleteihez. Ha az egyiket tiltólistára teszik, rögtön jön a
következı drog.
Dr. Tóth Gyula: Elfogadásra javasolja a beszámolót a Közgyőlésnek és javasolja, hogy
köszönje meg a bizottság a szolgálat munkáját.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
64/2011. (V.24.) SZEB határozat:
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2010. évi
tevékenységérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Karitász RÉV
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolót
és megköszöni a szolgálat eddig végzett munkáját.
Határidı: 2011.05.26.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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3./ napirendi pont- 132. számú közgyőlési elıterjesztés
A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Elıterjesztı: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Dr. Tóth Gyula: Kérdezi, hogy a gyermekvédelmi támogatásokra is kiterjed-e az új
szabályozás?
Szücsné Smolek Erika: Nem, csak a bérpótló juttatást érinti.
Dr. Tóth Gyula: Ki fogja végezni az ellenırzéseket?
Szücsné Smolek Erika: A települési képviselıkbıl a polgármester jelöl ki három fıt, de ez
csak esetleges. Ezt a hatáskört nem lehet másra átruházni.
Dr. Tóth Gyula: Ki jelöli ki a helyszíneket?
Szücsné Smolek Erika: A Szociális és Gyámhivatal jelöli ki.
Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást a
Bizottság.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
65/2011. (V.24.) SZEB határozat:
A szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a szociális ellátás helyi
szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló elıterjesztésben foglaltakat.
Határidı: 2011.05.26.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

4./ napirendi pont- 127. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl, valamint az önkormányzat
gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Tóth Gyula: Elıször a gyermekjóléti Központ és a Családok Átmeneti Otthonának
beszámolóját javasolja megnézni.
Papp Gyızı: A Gyermekjóléti Központ vezetıjét ı helyettesíti, igyekszik a kérdésekre
válaszolni.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában a Városi Bölcsıde beszámolóját nézik
tovább. Kérdés, hozzászólás hiányában a jegyzıi gyámhatóság, a városi gyámhivatal, az
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önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint az önkormányzat és
a civil szervezetek között együttmőködés beszámolói következnek.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a
beszámolót és javasolja megköszönni a gyermekvédelmi tevékenységet végzık munkáját.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
66/2011. (V.24.) SZEB határozat:
Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl, valamint az
önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Városi Gyámhivatal
tevékenységérıl, valamint az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és megköszöni a gyermekvédelmi
tevékenységet végzık munkáját.
Határidı: 2011.05.24.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

5./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Radványi Petra: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı nem tudott részt venni az ülésen, ezért
elmondja, hogy az elıterjesztés tartalmazza a civil szervezetek támogatási kérelmeit és a kért
összegeket.
Dr. Tóth Gyula: A Fogyatékosok Nappali Intézménye részére 100.000,-Ft támogatást javasol
nyújtani a kérelemben megjelölt célra.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
67/2011. (V.24.) SZEB határozat:
Szociális Központ támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Szociális Központ (székhelye: Szekszárd, Mérey u.33.) számára
100.000,-Ft összegő támogatást biztosít 2011. évi bizottsági alapja terhére a
Fogyatékosok Nappali Intézménye gondozottjainak a XXIV. Országos és XII.
Nemzetközi Kulturális Fesztiválon történı részvételi költségére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási szerzıdés elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2011.06.05.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
a támogatási szerzıdés elkészítésével kapcsolatban Dr. Fıfai Klára
hivatalvezetı
a
támogatás
átutalásával
kapcsolatban
Pál
József
igazgatóságvezetı
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Dr. Tóth Gyula: A Szociális Központ az ellátottak balatoni üdültetésére 300.000,-Ft-ot kér,
szemben a 980.000,-Ft-os összkiadással. Javasolja a kért összeg megadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
68/2011. (V.24.) SZEB határozat:
Szociális Központ támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Szociális Központ (székhelye: Szekszárd, Mérey u.33.) számára
300.000,-Ft összegő támogatást biztosít 2011. évi bizottsági alapja terhére a
bentlakásos, illetve a nappali ellátást nyújtó intézményekben ellátottak balatoni
üdültetésére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási szerzıdés elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2011.06.05.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
a támogatási szerzıdés elkészítésével kapcsolatban Dr. Fıfai Klára
hivatalvezetı
a
támogatás
átutalásával
kapcsolatban
Pál
József
igazgatóságvezetı

Dr. Tóth Gyula: A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Szervezete támogatási kérelmébıl
nehezen derül ki, mire kérik konkrétan a 400.000,-Ft-ot.
Lemle Béláné: Elolvasta a háromoldalas levelet és érti, hogy mennyire szerteágazó munkát
végeznek, de nem tudja, pontosan mire fogják költeni a pénzt.
Radványi Petra: A szervezet leírta levelében, hogy egyre lehetetlenebb anyagi helyzetbe
kerül, mert kevés pályázati lehetıség van, a központi szervezettıl sokkal kevesebb támogatást
kapnak az idén, az irodabérlést, a rezsit, valamint az évente megrendezésre kerülı
programokat egyre nehezebben tudják kivitelezni.
Dr. Tóth Gyula: 200.000,-Ft támogatást javasol a szervezet részére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
69/2011. (V.24.) SZEB határozat:
Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete (székhelye:
Szekszárd, Hunyadi u.4.) számára 200.000,-Ft összegő támogatást biztosít
2011. évi bizottsági alapja terhére mőködési költségek fedezésére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási szerzıdés elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2011.06.05.
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Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
a támogatási szerzıdés elkészítésével kapcsolatban Dr. Fıfai Klára
hivatalvezetı
a
támogatás
átutalásával
kapcsolatban
Pál
József
igazgatóságvezetı
Dr. Tóth Gyula: A Babits Nyugdíjas Klub részére javasolja a kért 60.000,-Ft megszavazását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
70/2011. (V.24.) SZEB határozat:
Babits Nyugdíjas Klub támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Babits Nyugdíjas Klub (székhelye: Szekszárd, Szent I. tér 10.)
részére 60.000,-Ft összegő támogatást biztosít 2011. évi bizottsági alapja
terhére buszbérlésre és útiköltség fedezésére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási szerzıdés elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2011.06.05.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
a támogatási szerzıdés elkészítésével kapcsolatban Dr. Fıfai Klára
hivatalvezetı
a
támogatás
átutalásával
kapcsolatban
Pál
József
igazgatóságvezetı
Dr. Tóth Gyula: A Humánszolgáltatási Központ kérelmével kapcsolatban megkérdezi, hány
gyereket érintenek a nyári programok?
Papp Gyızı: Tavaly 732 személlyel kerültek kapcsolatba az éves programszervezések
kapcsán, szülık és gyermekeik közösen vettek ezeken a programokon részt, harminc
csoportra osztva. A nyári napközi kifejezés nem pontos, konkrétan arról van szó, hogy
lehetıséget teremtenek arra, hogy a hátrányos helyzető szülık eltölthessenek a gyermekeikkel
egy-egy szabadnapot, a Humánszolgáltatási Központ munkatársai a programok alatt
segítséget nyújtanak abban, hogyan viselkedjenek egymással, hogyan kezeljék a
konfliktusokat a családok.
Horváth Jánosné: Helyileg hol bonyolítják a programokat?
Papp Gyızı: Szekszárdon, a Humánszolgáltatási Központ épületében folytatják a programok
egy részét, azon kívül egy-egy napos kirándulásokat szerveznek, az önkormányzat buszát
szokták bérbe venni és azzal oldják meg a gyermekek szállítását.
Lemle Béláné: Javasolja, hogy a legközelebb úgy építsék fel a pályázati költségvetést, hogy
válasszák külön az önerıt a kért támogatástól.
Papp Gyızı: Legközelebb így adják be a kérelmet, azt azonban elmondja, hogy tiszteletdíjra,
személyi kiadásra soha nem költenek, csak dologi kiadásokra kérik a támogatást.
Horváth Jánosné: Mennyire van igény az ilyen típusú programokra?
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Papp Gyızı: Nem mindenki veszt részt, sok szülı arra törekszik, hogy gyermekmegırzıként
mőködjenek a programok, de itt jelen kell lennie a szülınek és a gyermeknek is.
Nem csak gyermekek és szülık érintettek ezekben a programokban, mőködik egy közösségi
pszichiátriai csoport, akiknek megadják a lehetıséget arra, hogy nem csak gondozotti
kapcsolatban legyenek, érezzék jól magukat, kibontakozzanak, nem csak egymás közt, hanem
akár egészségesek közt is.
Dr. Tóth Gyula: A kért 283.000,-Ft megszavazását javasolja.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
71/2011. (V.24.) SZEB határozat:
Humánszolgáltató Központ támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Humánszolgáltató Központ (székhelye: Szekszárd, Vörösmarty
u.5.) részére 283.000,-Ft összegő támogatást biztosít 2011. évi bizottsági alapja
terhére a hátrányos helyzető gyermekek részére szervezendı nyári szabadidıs
tevékenységek finanszírozására.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási szerzıdés elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2011.06.05.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
a támogatási szerzıdés elkészítésével kapcsolatban Dr. Fıfai Klára
hivatalvezetı
a
támogatás
átutalásával
kapcsolatban
Pál
József
igazgatóságvezetı
Dr. Tóth Gyula: 150.000,-Ft megszavazását javasolja az
Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezetének.

Értelmi

Fejlıdésükben

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
72/2011. (V.24.) SZEB határozat:
Értelmi Fejlıdésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú
Szervezetének támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága az Értelmi Fejlıdésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú
Szervezete (székhelye: Szekszárd, Béla tér 6.) részére 150.000,-Ft összegő
támogatást biztosít 2011. évi bizottsági alapja terhére a nyári életmód tábor
költségeinek finanszírozására.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási szerzıdés elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2011.06.05.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
a támogatási szerzıdés elkészítésével kapcsolatban Dr. Fıfai Klára
hivatalvezetı
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a
támogatás
igazgatóságvezetı

átutalásával

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.40
folytatja munkáját.

kapcsolatban

Pál

József

perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen

K. m. f.
dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Készítette:
Radványi Petra
bizottsági referens

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
Jegyzı
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