Iktatószám: I.B.1915-2/2011.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2010.02.16-án 13.30 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı
termében megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol maradt:

Zaják Rita bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı
Csanda Gyöngyi ktv.ügyintézı (Pál

József

helyett)
Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság elnöke az ülést 13.30 órakor megnyitja.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
NYÍLT ÜLÉS:
1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl (tervezet) I. forduló- 39. számú
közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság-vezetı
2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
Önkormányzati rendelete a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
Önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása-31. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Amreinné dr.Gál Klaudia jegyzı
3./ napirendi pont
Javaslat az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására, pályázatok
benyújtására- 36. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Marcz László igazgatóság-vezetı
4./ napirendi pont
Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására
megkötésére-38. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Amreinné dr.Gál Klaudia jegyzı
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feladat-ellátási

megállapodás

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl (tervezet) I. forduló- 39. számú
közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság-vezetı
Dr. Tóth Gyula: Megkérdezi, van-e kiegészíteni valója az elıadónak, illetve a Bizottság tagjai
mikor kapták meg az anyagot?
Horváth Jánosné: Nem kapta meg, mert levették a honlapról az elıterjesztést.
Csanda Gyöngyi: Elmondja, hogy hibás volt az elıterjesztés, a bevételi-kiadási fıösszeg eltért
egymástól, ezért kellett levenni az anyagot.
Dr. Fıfai Klára: A szociális elıirányzatokat tartalmazó mellékletet átnézte, mely megegyezik
a tavalyi elıirányzatokkal. Az év folyamán többször változtatni kell rajta a korábbi évekhez
hasonlóan. A mellékletbıl kimaradt a 300.000,-Ft-os közlekedési tanulóbérlet elıirányzat,
kéri ezt is belevenni az elıirányzatok közé.
Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy tárgyalásra javasolja a Közgyőlésnek a rendelettervezetet a Bizottság.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
21/2011. (II.16.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága tárgyalásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyőlésének 2011. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati
rendelet-tervezetét az elıterjesztésben foglaltak alapján.
Határidı: 2011.02.17.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
Önkormányzati rendelete a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
Önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása-31. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Amreinné dr.Gál Klaudia jegyzı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Mőszaki Igazgatóságon belül eddig a
Kommunális és Közlekedési Osztály mőködött, a megnövekedett feladatok szükségessé teszik
azonban, hogy legyen egy beruházásokat, városüzemeltetést kézben tartó Városfejlesztési és üzemeltetési Osztály, a másik pedig a hatósági feladatokat ellátó Városigazgatási és rendészeti Osztály lesz. Ezen módosítások miatt vált szükségessé az SzMSz módosítása.
Dr. Tóth Gyula: Tárgyalásra javasolja az elıterjesztést a Közgyőlésnek.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
22/2011. (II.16.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága tárgyalásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyőlésének a 10/2000. (IV.17.) ör. módosításáról, valamint a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosításáról szóló elıterjesztést.
Határidı: 2011.02.17.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

3./ napirendi pont
Javaslat az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására, pályázatok
benyújtására- 36. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Marcz László igazgatóság-vezetı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy 2011. évtıl megváltoztak a
közfoglalkoztatás feltételei, az aktív korú nem foglalkoztatottak részére a rendelkezésre állási
támogatás helyébe 2011. január 1-tıl a bérpótló juttatás lépett, a feltételei ugyanazok, a
támogatás összege továbbra is 28.500,-Ft. Korábban ezek az emberek az „Út a munkához”
program keretében lettek foglalkoztatva, idei évtıl a munkaügyi központokon keresztül
történik a foglalkoztatás, megszőnt a közmunka és közcélú munka, egyfajta foglalkoztatási
forma létezik, melyre pályázni kell lakosságarányosan. Alapvetı különbség a két rendszer
között, hogy eddig korlátlanul lehetett foglalkoztatni az embereket, jelen pillanatban
lakosságarányosan, négyórás foglalkoztatás lehetséges, maximum kettı-négy hónap
idıtartamban. Erre kell benyújtani a pályázatot a Munkaügyi Központnak. Négy órás
foglalkoztatásnál 30-32.000,-Ft nettó bért kap a foglalkoztatott, a segély pedig 28.500,-Ft.
Jövı évben 30 nap munkaviszonyt kell leigazolniuk az ügyfeleknek a segélyhez jutáshoz,
ezért jobban jár, aki most részt vesz a programban és le tudja igazolni a 30 napot.
Változás még, hogy eddig a végzettségének megfelelı, vagy egy fokkal alacsonyabb munkát
lehetett felajánlani a kérelmezıknek, jelenleg akármilyen munkát felajánlanak, el kell
fogadnia az érintetteknek, ellenkezı esetben kizárják magukat a segélyezésbıl.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
23/2011. (II.16.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek az Önkormányzat
2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására, pályázatok
benyújtására vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát.
Határidı: 2011.02.17.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

4./ napirendi pont
Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására
megkötésére-38. számú közgyőlési elıterjesztés
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feladat-ellátási

megállapodás

Elıterjesztı: Amreinné dr.Gál Klaudia jegyzı
Dr. Fıfai Klára: 2009. január 1-jén lépett hatályba a gyermekvédelmi törvény módosítása,
miszerint a saját területeken kötelesek biztosítani a megyei jogú városok a gyermekvédelmi
szakellátásokat, a megyei jogú városok szövetsége szeretné, ha változtatnának a rendszeren.
2009-ben felmondta a megállapodást a Város a Megyei Önkormányzattal, bízva a törvényi
változásban (elıtte 50 millió forintot fizetett a Város az ellátásért), azonban nem történt
változtatás. Jelenleg is köti a Várost a törvény, az intézményi normatívák nem fedezik a
tényleges költségeit az intézményekben lakó gyerekeknek, ezért a Városnak a kettı közötti
különbözetet kell kifizetnie. 2010-ben 40 gyermek után fizetett az Önkormányzat.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja a megállapodás megkötését a Bizottság.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
24/2011. (II.16.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága tárgyalásra javasolja a Közgyőlésnek a
gyermekvédelmi szakellátás biztosítására vonatkozó feladat-ellátási
megállapodás megkötését.
Határidı: 2011.02.17.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

A bizottság elnöke az ülést 14.20 perckor berekeszti.
K. m. f.
dr. Tóth Gyula
SZEB elnök

Készítette:
Radványi Petra
bizottsági referens

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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