SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALJEGYZİJE
_________________________________________________________________________
Iktatószám: I.B. 747-1/2014.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2014.01.28-án 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér
8.) házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részérıl

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

Igazoltan távol maradt:

-

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Berbuch Miklós jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

Papp Gyızı igazgató
Tóth Péter szakmai vezetı Fonavita
Nonprofit Kft.
Gıry Emese Foglalkozási tanácsadó
Fonavita Nonprofit Kft.

Dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 5 fı jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 14 órakor megnyitja.
Dr. Tóth Gyula: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Horváth Jánosné bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott.
Dr. Fıfai Klára: Javasolja új, 2. számú napirendi pontként felvenni, Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzat Humánszolgáltató Központ intézményvezetıi beszámolóját a
hajléktalan-ellátásról a téli krízisidıszakban, továbbá a 6. számú pontot Kinál Pál, továbbá
Farkas Emese és Szabadi István lakásbérleti szerzıdés meghosszabbítási kérelmekkel
kiegészíteni.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja a bizottságnak a napirendi pontokban történı módosítás
elfogadását.
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Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokban történı módosítási javaslatot, melyet
a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.
Napirend
Nyílt ülés
1./ napirendi pontFonavita Nonprofit Kft. tevékenységének ismertetése
Elıterjesztı: Gıry Emese
2./ napirendi pontSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Humánszolgáltató Központ
intézményvezetıi beszámolója a hajléktalan-ellátásról a krízisidıszakban
Elıterjesztı: Papp Gyızı intézményvezetı
3./ napirendi pontSzekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2014. évi munkatervének elfogadása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Zárt ülés
4./ napirendi pontAdósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek
elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
5./ napirendi pontÖnkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
6./napirendi pontKérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
7./napirendi pontBeszámoló a SZEB 2013. III. negyedévben hozott, lejárt határidejő
határozatainak végrehajtásáról
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
8./napirendi pontÁtruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Nyílt ülés
1./ napirendi pontFonavita Nonprofit Kft. tevékenységének ismertetése
Elıterjesztı: Tóth Péter

Tóth Péter: Elmondja, hogy a Fonavita Nonprofit Kft. pécsi székhelyő, munkaerı
közvetítést végeznek megváltozott munkaképességő személyeknek. Tolna Megyében is
tevékenykednek, fıként nagyobb kereskedelmi üzletláncokkal állnak kapcsolatban.
Szolgáltatásaik ingyenesek. Bajára, Paksra, Szekszárdra, Bonyhádra is közvetítettek már
munkavállalókat. Szekszárdon is nyitottak irodát, a Széchenyi u. 55. szám alatt. A
szervezet kéri az önkormányzat segítségét, hogy a rászoruló emberek megtalálják
szervezetüket. Megváltozott munkaképességő emberek minden csoportjával foglalkoznak.
A baleset folytán megváltozott munkaképességő, vagy egyéb okból rokkantsági
ellátásokban részesülı személyeken segítenek. Azokhoz az önkormányzati
intézményekhez is szeretnének eljutni, ahol a megváltozott munkaképességő emberek
megfordulnak, például családsegítı központ. Olyan munkáltatókkal állnak kapcsolatban
ahol piaci alapon történik a foglalkoztatás. 800-900 fı Baranyában az ügyfélszámuk,
szeretnének hasonló lakosság arányú ügyfélszámot Tolna Megyében is kialakítani. Az
ügyfelekkel való megismerkedés után felmérik jelentkezı munkához, munkahelyhez való
viszonyát. Amennyiben szükséges, segítenek a több éve állástalan embereknek a megfelelı
kapcsolat kialakításában a munkaadókkal.
Dr. Fıfai Klára: Javasolja a kapcsolatfelvételt a családsegítı központtal, és az
önkormányzat közmővelıdési és civil kapcsolatokért felelıs referensével, valamint a
Szekszárdi Civil Kerekasztallal.
Dr. Tóth Gyula: Megköszöni a Fonavita Nonprofit Kft. szakmai vezetıtıjének
tájékoztatását.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Tóth
Péter szakmai vezetıtı tájékoztatását a Fonavita Nonprofit Kft. tevékenységükrıl
tudomásul vette.
2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Humánszolgáltató Központ
intézményvezetıi beszámolója a hajléktalan-ellátásról a téli krízisidıszakban
Elıterjesztı: Papp Gyızı intézményvezetı
Papp Gyızı: Elmondja, hogy a téli-krízisidıszakban a hajléktalan-ellátás folyamatos,
jelenleg negyven fıt látnak el a 26 férıhelyen, 14 embert a hideg miatt matracokon
helyeznek el. A szükséges ellátásokat a szállón biztosítják. Körülbelül tíz fı, aki a
városban él, és hajléktalannak számít, de éjszakára nem kívánnak a szálón maradni. Két fı
sátorban alszik közterületen. Napközben az említett tíz fı is a szállón tartózkodik,
társaikkal együtt melegednek, étkeznek beszélgetnek, TV-t néznek. Takarodó után nem
maradnak az intézményben. Kihőléssel nem került kórházba hajléktalan személy
Szekszárdon. A szálló igyekszik mindenkit befogadni, akinek szüksége van az ellátásra. Az
ellátotti létszám azonban a korábbi évek azonos idıszakához, illetve a 2013. szeptemberi,
októberi idıszakához viszonyítva négy fıvel kevesebb. Éjszaka esetkocsival keresik fel a
közterületen élıket. Az a korábbi gyakorlat, hogy a főtıcsövekhez húzódnak be
hajléktalanok, megszőnt. Ügyeletet tartanak a szállón reggel hatig, de éjszaka szükség
esetén ki is tudnak vonulni gépjármővel. Az éjszakai krízis-ellátást pályázati pénzbıl
finanszírozza az intézmény. Továbbá 300 ezer forint támogatást nyertek el gyógyszerek
finanszírozására. A fentiekkel együtt, így már a közvetlen életveszély elhárítható. A
rászorulók napi egyszeri étkezése a szállón biztosított, de az ebéd igényeket reggel kilenc
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óráig le kell adniuk azért, hogy ne maradjon meg kész étel. A szállón nem fıznek, melegítı
konyha mőködik, ahol az ételt kiadagolják a rászorulóknak. A nıi hajléktalanok ellátása
hosszútávon még nem megoldott, a szálló régebbi épületrésze elavult. Továbbá a
tetıszerkezetet javítani kellene, probléma az is, hogy a szállórész nem a jelenlegi
funkciójának betöltésére épült.
Dr. Tóth Gyula: Megköszöni az intézményvezetı beszámolóját. Kérdés, hozzászólás
hiányában javasolja a beszámoló elfogadását 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 1/2014. (I.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Humánszolgáltató
Központ intézményvezetıi beszámolója a hajléktalan-ellátásról a téli
krízisidıszakban
(2. számú bizottsági szóbeli elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadja a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Humánszolgáltató Központ intézményvezetıi beszámolóját a
hajléktalan-ellátásról a téli krízisidıszakban.
Határidı: 2014.01.28.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2014. évi munkatervének elfogadása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a Bizottság 2014. évi
munkatervének elfogadását 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 2/2014. (I.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2014. évi munkatervének elfogadása
(3. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadja a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2014. évi munkatervét.
Határidı: 2014.01.28.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
A bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.30 órakor berekeszti. A bizottság zárt ülésen
folytatja munkáját.
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K. m. f.
Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök

Horváth Jánosné
jegyzıkönyv-hitelesítı
Készítette:

Berbuch Miklós
bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében és megbízásából:

Dr. Göttlinger István
Jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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