SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I.B. 1089-2/2015.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2015.03.24-én 14.00 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ (7100 Szekszárd,
Szent István tér 10.), Remete termében megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részérıl

dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Ferencz Zoltán József, Kerekes László Géza,
Gombás Viktória Rita, Horváth Jánosné,

Igazoltan távol maradt:

Rácz Zoltán Rókus, Lemle Béláné bizottsági
tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Berbuch Miklós jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

Ácsné Oláh Gabriella CK. elnök
Kovács Jánosné kuratóriumi elnök
Szőcs László szakmai vezetı

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy az 7 tagú bizottságból 5 fı jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 14.00 órakor megnyitja.
dr. Tóth Gyula: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Gombás Viktória Rita bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott.
dr. Tóth Gyula: Javasolja a Bizottságnak, a kiküldött meghívóban szereplı napirendi pontok
elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokban elfogadását, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott.

Napirend
Nyílt ülés
1. / napirendi pontTájékoztató a Hajléktalansegítı Szolgálat mőködésérıl és a téli kríziskezelés
tapasztalatairól
Elıterjesztı: Papp Gyızı intézményvezetı
2. / napirendi pont- 59.sz. közgyőlési elıterjesztés
Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendı együttmőködési megállapodás
jóváhagyása
Elıterjesztı: Feri Blanka osztályvezetı
3. / napirendi pontSzociális és Egészségügyi Bizottság ügyrendjének módosítása
Elıterjesztı: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
4. / napirendi pontSzociális és Egészségügyi Bizottság elnök-helyettesének választása
Elıterjesztı: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Zárt ülés
5. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
6. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
7. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Nyílt ülés
1. / napirendi pontTájékoztató a Hajléktalansegítı Szolgálat mőködésérıl és a téli kríziskezelés
tapasztalatairól
Elıterjesztı: Szőcs László szakmai vezetı

Szőcs László: Az intézményben több szakfeladat mőködik. Átmeneti szálló, éjjeli
menedékhely – férfiak számára –, és nappali melegedı – nık és férfiak számára is – teljes
évben várja a rászorultakat. Az ötven fıs nappali melegedıt egész napra megnyitjuk a téli
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krízisidıszakban. Átlagosan 9 fınek, de rendkívüli helyzetben 15 fınek is tudunk szállást
biztosítani ebben az épületrészben. Szivacsokon és matracokon, főtött helyiségben
tartózkodhatnak az ellátásban résztvevık. Senkit sem utasít el az intézmény férıhely hiány
miatt. A nappali melegedı munkanapokon mőködik, ingyenesen igénybe vehetı szolgáltatás.
A népkonyhán ötven fı ellátása biztosított az ellátás kapacitása megfelel a fellépı
igényeknek. Az utcai szociális szolgálat, melynek keretében felkeressük a rászorulókat, és
próbáljuk ıket az intézményi szolgáltatásokba bevonni, hogy magasabb szintő ellátásban
részesülhessenek. Nyolc-tíz éves viszonylatban jelentısen emelkedett a szolgáltatásainkat
igénybevevık száma. A kliens gondozásba történı bevonása esetében, a kapcsolatfelvétel
után, az iratok pótlása történik, majd igyekszünk rendszeres pénzbeli ellátáshoz juttatni ıket.
Az intézménybe bekerülınek orvosi vizsgálaton is részt kell vennie. A kliensek fertızı
betegségekre történı szőrése a kliens érdeke is, és járványügyi szempontból is fontos.
Azokat a hajléktalanokat, akik nem bevonhatóak az intézményi ellátásba, utcai szociális
szolgálat keretében élelmiszerrel, ruházattal, gyógyszerrel látjuk el.
Téli idıszakban a korábban említett szolgáltatásokat kiegészíti a krízisügyelet, november 1-tıl
következı év április 30-ig mőködı telefonos szolgáltatás, mely a megye egész területérıl
fogadja a hívásokat. A szolgáltatás finanszírozását a Hajléktalanokért Közalapítvány
pályázatán nyert forrásokból finanszírozzuk. A telefonos krízisügyelet kifejezetten az
életveszély, és a testi épség veszélye esetén vehetı igénybe.
Minden évben 3-4 esetben életveszély elhárítása miatt hívják az ügyeletet.
A városban egyszerre 60-80 fı hajléktalan tartózkodik, a szolgálat 2014. évben 196 fıvel volt
kapcsolatban, ez a 25%-os emelkedés a 2013-as évhez viszonyítva. Az ellátottak átlagéletkora
40 év, de 18 éves ellátott is volt a múlt évben.
A nık aránya 15-20%-os a szolgáltatásokat igénybevevık között. Párkapcsolatban élık és
magányosak is megjelennek kliensek között. A jelenleg folyó beruházás, 5 fıs menedékhely
férıhely bıvítés, a nık ellátásán kíván javítani.
A téli idıszakban több atrocitás történt az ellátás során, az elızı évekhez képest. Többnyire a
kliensek között fordul elı bántalmazás, de dolgozót is megütöttek, egy esetben késes támadás
is történt. Ilyen esetben a jogviszony megszüntetése indokolt.
Kerekes László Géza: Az öt fıs bıvítés kielégíti-e a támasztott igényeket, nem lenne-e
célszerő nagyobb arányú bıvítést szorgalmazni, esetleg párok számára is igénybe vehetıvé
tenni a szolgáltatást.
Szőcs László: A rendelkezésre álló alapterület, továbbá a szakmai elıírások és a
finanszírozási lehetıségek tekintetében a legoptimálisabb a férıhely szám bıvítés. A nıi
kliensek létszáma is változó, így az öt férıhelyes bıvítés elıreláthatóan le fogja fedni az
igényeket. Ki nem használt férıhely bıvítés jelentıs költségtöbbletet eredményezne,
kivitelezésnél és fenntartásnál is.

3

Dr. Tóth Gyula: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága, a Hajléktalansegítı Szolgálat mőködésérıl és a téli kríziskezelés tapasztalatairól
szóló tájékoztatót, tudomásul vette.
2. / napirendi pont- 59.sz. közgyőlési elıterjesztés
Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendı együttmőködési megállapodás
jóváhagyása
Elıterjesztı: Kovács Jánosné kuratóriumi elnök
Kovács Jánosné: A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány részmunkaidıs irodavezetı
alkalmazását tervezi. A megállapodási szerzıdés az elıterjesztés részét képzi. A szekszárdi
lakosoknak segít az alapítvány élelmiszerrel, és a támogatottak között többen vannak
hajléktalanok is. Az élelmiszerosztásokat, továbbá a középiskolások foglalkoztatását, képzését
is szerveznie kell majd az irodavezetınek.
dr. Tóth Gyula: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az elıterjesztést
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 Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 16/2015. (III.24.) SZEB határozata
Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendı együttmőködési
megállapodás jóváhagyása
(2. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyőlésének a 59. számú, Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal
kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása elıterjesztést.
Határidı: 2015.03.31.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
a
3. / napirendi pontSzociális és Egészségügyi Bizottság ügyrendjének módosítása
Elıterjesztı: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
dr. Fıfai Klára: A Bizottságnak meg kell tárgyalnia, és el kel fogadnia az ügyrendjét. Az
ügyrend kidolgozásánál a korábbi ügyrend volt az irányadó, de a 2014. évben elfogadott
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról rendeletben megjelenı
módosítások bizottságok ügyrendét is érintı váltakozásait is be kellett építeni az új
ügyrendbe. Az önkormányzat jogi igazgatósága is segítette az új ügyrend kidolgozását. Az
ügyrend, az elfogadása esetén a mai nappal hatályos.
dr. Tóth Gyula: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az elıterjesztést
a Bizottságnak.
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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 Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 17/2015. (III.24.) SZEB határozata
Szociális és Egészségügyi Bizottság ügyrendjének módosítása
(3. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadja a Szociális és Egészségügyi Bizottság
módosított ügyrendjét.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
4. / napirendi pontSzociális és Egészségügyi Bizottság elnök-helyettesének választása
Elıterjesztı: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
dr. Tóth Gyula: Javasolja a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnök-helyettesének Ferenc
Zoltán József képviselı bizottsági tagot megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság (Ferenc Zoltán József
bizottsági tag személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazáson) 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 18/2015. (III.24.) SZEB határozata
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnök-helyettesének választása
(4. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága, a Bizottság elnökének javaslatára, képviselı bizottsági tagjai közül
elnök-helyettesnek Ferenc Zoltán József tagot megválasztotta.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.15 órakor berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja
munkáját.
K. m. f.
dr. Tóth Gyula
SZEB elnök

Gombás Viktória Rita
jegyzıkönyv-hitelesítı
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Készítette:

Berbuch Miklós
bizottsági referens
Ellenjegyezte:

dr. Göttlinger István
Jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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