Iktatószám: I.B.1915-11/2011.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2010.09.27-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı
termében megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl
Jelen vannak:

dr. Tóth Gyula SZEB 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
Sárközi János József CKÖ elnök
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Pál József igazgatóságvezetı

Megjelent meghívottak:

Rottenbacher Ádám igazgató
Bandzi Hajnalka CSÁO vezetı
Ladány Roland Szekszárdi Vagyonkezelı
Kft.ügyintézı
Tóthi Jánosné CK tag
Tóthi János MSZOSZ Nyugdíjas Szövetség tagja

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság ülését 14.00 órakor megnyitja. Az elnök javasolja a nyílt ülés napirendi pontjai
közé felvenni a „Pályázat bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló
állami támogatásra” címő napirendi pontot, valamint a zárt ülésen a „Fenyvesi Zsuzsanna
kérelme lakásbérleti szerzıdés módosítására”, valamint a „Kerekes Boldizsár kérelme
lakásbérleti szerzıdés meghosszabbítására” címő napirendi pontokat.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontokat, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
Nyílt ülés napirendje
1./ napirendi pont- 229. számú közgyőlési elıterjesztés
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
2./ napirendi pont-217. számú közgyőlési elıterjesztés
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város I. félévi gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
3./ napirendi pont- 234. számú közgyőlési elıterjesztés
A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
társulási megállapodásának Decs Nagyközség Önkormányzat által történı felmondása
Elıterjesztı: Kovácsné dr.Kubik Andrea bizottsági referens

4./ napirendi pont- 240. számú közgyőlési elıterjesztés
Pályázat bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami
támogatásra
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
5./ napirendi pont- 226. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
6./ napirendi pont- 215. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól
szóló 3/1994. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı: Szőcsné Smolek Erika kodifikátor
7./ napirendi pont- 236. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához
történı csatlakozásra
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Zárt ülés
8./ napirendi pont
Kitüntetésre felterjesztés a Szociális Munka napján (szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
9./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Elıterjesztı: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó
10./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
11./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
12./ napirendi pont
Fenyvesi Zsuzsanna kérelme lakásbérleti jogviszony módosítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
13./ napirendi pont
Kerekes Boldizsár kérelme lakásbérleti szerzıdés meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
14./ napirendi pont
Kérelem a városi bölcsıdében történı elhelyezésre
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

15./ napirendi pont-227. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
16./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

1. napirendi pont- 229. számú közgyőlési elıterjesztés
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Elmondja, hogy 2011-ben ez a második módosítása a költségvetésnek, az eredeti
fıösszeghez képest minimális a változtatás. Át kellett vezetni a 2011. augusztus 18-ig hozott
bizottsági, illetve közgyőlési határozatokat, a MÁK által közölt költségvetési módosításokat,
illetve a helyi költségvetési rendelet tartalmaz bizonyos zárolt támogatásokat, melyekrıl a
szeptemberi közgyőlés tárgyal.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
100/2011. (IX.27.) SZEB határozat:
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztésben foglalt határozati
javaslat elfogadását.
Határidı: 2011.09.29.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2. napirendi pont-217. számú közgyőlési elıterjesztés
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város I. félévi gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság vezetı
Pál József: Az I. félévrıl elmondja, hogy furcsán indult, mert januárban még mőködött a
KESZ és intézményrendszere, azonban február 1-tıl ez megszőnt, az intézményrendszer
beleolvadt a polgármesteri hivatalba, melynek pénzügyi vonatkozásai is voltak. Tavaly 3
milliárd forint támogatásból finanszírozták az intézményrendszer mőködését, melynek fele
állami, fele önkormányzati támogatásként állt össze. Mivel az intézményrendszer
integrálódott a polgármesteri hivatal költségvetésébe, a 1.5 milliárd állami támogatás jelenik
csak meg támogatásként, a polgármesteri hivatal költségvetésébıl történik a másik rész
finanszírozása. Nem csökkent a támogatás, csak más soron jelenik meg.
Dr.Tóth Gyula: A rendelet 8. számú melléklete tartalmazza a Szociális és Egészségügyi
Bizottsághoz tartozó segélynemek részletezését.
Dr. Fıfai Klára: Elmondja, hogy az átmeneti segélyek esetében jelenleg zajlanak az utolsó
kifizetések, a tegnapi nap folyamán is háromszázan jöttek a segélyért. Az éves keret kimerül,

az ügyfelek pedig nem hiszik el, hogy az év végén már nem tudják felvenni az átmeneti
segélyt. Nagy terhet ró az irodára, hegy az ügyfelek minden hónapban megjelennek majd a
segélyért. A lakásfenntartási támogatás változásával kapcsolatban elmondja, hogy nı a
kérelmek száma, nem tudják megbecsülni, hogy fedezni fogja-e az éves keret a kérelmek
teljesítését.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a tájékoztató elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott a bizottság.
3. napirendi pont- 234. számú közgyőlési elıterjesztés
A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
társulási megállapodásának Decs Nagyközség Önkormányzat által történı felmondása
Elıterjesztı: Kovácsné dr.Kubik Andrea bizottsági referens
Rottenbacher Ádám: Néhány gondolatot szeretne hozzáfőzni az anyaghoz. Decs jelezte
kilépési szándékát a társulásból idısek klubja, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi
segítségnyújtás tekintetében. A döntésük hátrányosan nem befolyásolja a társulás mőködését.
December 31-ével javasolja megszüntetni a társulási viszonyt. A településrıl leszerelik a
jelzıkészülékeket és Szekszárdon kívánják továbbmőködtetni.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
101/2011. (IX.29.) SZEB határozat:
A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás társulási megállapodásának Decs Nagyközség Önkormányzat
által történı felmondása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek a 234. számú elıterjesztésben foglalt
határozati javaslat elfogadását.
Határidı: 2011.09.29.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

4. napirendi pont- 240. számú közgyőlési elıterjesztés
Pályázat bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami
támogatásra
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Rottenbacher Ádám: A Nemzeti Rehabilitációs Szociális Hivatal rövid határidıvel írta ki a
pályázatát, modern kórházi ágyakra és decubitus-matracra nyútották be a pályázatot, úgyhogy
utólagos jóváhagyásra van szükség. Önerıt nem igényel a pályázat.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

102/2011. (IX.29.) SZEB határozat:
Pályázat a megyei és települési fenntartású ápolás-gondozást nyújtó
bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami
támogatásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek a 240. számú elıterjesztésben foglalt
határozati javaslat elfogadását.
Határidı: 2011.09.29.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

5. napirendi pont- 226. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: Beszámol a bizottságnak, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is 228
gyermek vett részt a gyermekétkeztetési programban. A tavalyi évhez képest változás, hogy a
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. közremőködésével meleg ételt kaptak a gyerekek (elıtte
konzervet adtak), melyet helyben is el lehetett fogyasztani. Ez idı alatt a Humánszolgáltató
Központ munkatársai felügyelték a gyerekeket, szabadidıs programokat biztosítottak nekik.
Horváth Jánosné: Elmondja, hogy július 1-én Hollendus Zsolttal megtekintettek egy
ebédeltetést és nagyon meg voltak elégedve a szervezéssel, a családok pedig illedelmesek,
tiszták voltak. A szabadidıs programok is érdekelték a gyerekeket.
Dr. Tóth Gyula: További kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
103/2011. (IX.29.) SZEB határozat:
Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek a 226. számú elıterjesztésben foglalt
határozati javaslat elfogadását.
Határidı: 2011.09.29.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

6. napirendi pont- 215. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól
szóló 3/1994. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı: Szőcsné Smolek Erika kodifikátor
Dr. Fıfai Klára: A rendelet-felülvizsgálati terv szerint került sor a módosításra. A
legszükségesebb jogszabályi változások átvezetése történt, azért nem került sor új rendelet

megalkotására, mert nemsokára új lakástörvény jelenik meg, melyhez igazodnia kell a helyi
rendeleteknek.
Ladány Roland: A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. részérıl Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
nem tud részt venni az ülésen, helyette tájékoztatja a bizottságot, hogy a lakásrendeletmódosítás során a 200 és a 600 Ft/m2 bérleti díj mellett meghatároztak egy 400 Ft/m2 tarifát,
melyet a város szakember ellátottságának növelése miatt javasoltak.
A Hirling Ádám utcai lakásokkal kapcsolatban tájékoztatja a bizottságot, hogy tárgyalások
folynak a kórházzal és a rendırséggel a lakások felhasználásával kapcsolatban.
Szőcsné Smolek Erika: Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a rendeletben szigorítások is
történtek, fıleg az elıvásárlási joggal érintett felek esetében. Az elıterjesztés a forgalmi érték
95 %-án történı megvételt javasolja, a korábbi 65%-hoz képest. Enyhítést abból a
szempontból tartalmaz a rendelet-módosítás, hogy a piaci alapon kiadható lakásoknál kivették
a pályázók korhatárát, így nagyobb kör lehet jogosult a bérlakásokra. Ezen kívül
aktualizálásra kerültek a kiadható ingatlanok.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában tárgyalásra javasolja a bizottság a
közgyőlésnek a rendeletmódosítást.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
104/2011. (IX.27.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük
szabályairól szóló 3/1994. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága tárgyalásra javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztést.
Határidı: 2011.09.29.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
7. napirendi pont- 236. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához
történı csatlakozásra
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy kiírásra került az ösztöndíjpályázat,
ugyanazokkal a feltételekkel, mint tavaly. Az elızı években 6 millió forinttal csatlakozott az
önkormányzat a pályázathoz, ugyanennyit az állam tesz hozzá az összeghez. A Közgyőlésnek
tehát a csatlakozásra, valamint az önerıre tesz javaslatot az elıterjesztés.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

105/2011. (IX.27.) SZEB határozat:
Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi
fordulójához történı csatlakozásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztésben szereplı határozati
javaslat elfogadását.
Határidı: 2011.09.29.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
A bizottság elnök-helyettese a nyílt ülést 14.50 órakor berekeszti. A bizottság a továbbiakban
zárt ülés keretében folytatja a munkát.

K. m. f.
Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök

Készítette:
Radványi Petra
bizottsági referens

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

