Iktatószám: I.B.1558-10/2012.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2012.09.25-én 14.00 órakor a házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol maradt:

-

Tanácskozási joggal megjelent:

Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı,
Farkasné Tamási Anna pénzügyi osztályvezetı
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

-

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 5 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság ülését 14.00 órakor megnyitja. Az elnök a napirendet elfogadásra javasolja.
Az elnök javasolja a nyílt ülés 7. napirendi pontjaként felvenni a „Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyőlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a tiltott, közösségellenes
magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól” szóló
elıterjesztést, valamint a zárt ülés 1. napirendi pontjaként a „Kérelem étkezési térítési díj
csökkentésére” címő elıterjesztést.
Az elnök a szavazásra teszi fel a módosított napirendet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
nyílt ülés
1./ napirendi pont- 209. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
2./ napirendi pont-212. számú közgyőlési elıterjesztés
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
3./ napirendi pont-190. számú közgyőlési elıterjesztés
A XIII. számú felnıtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
4./ napirendi pont- 189. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

5./ napirendi pont
Felterjesztés kitüntetésre

Elıterjesztı: Dr. fıfai Klára hivatalvezetı
6./ napirendi pont
Támogatási kérelem
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének …/2012. (…)
önkormányzati rendelet-tervezete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az
elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
zárt ülés
8./ napirendi pont
Étkezési térítési díj csökkentési kérelem
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
9./ napirendi pont
Adósságcsökkentési
támogatások
iránt
benyújtott
kérelmek
adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Elıterjesztı: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

elbírálása,

10./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására, cserelakás-kérelmek
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
11./ napirendi pont-197. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat gyermekvédelmi ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
12./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

1./ napirendi pont- 209. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı helyett Tamási Anna pénzügyi osztályvezetı
Tamási Anna: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a város költségvetési mérlegének fıösszegét a
módosítás összesen 86 millió forinttal változtatja az elıterjesztésben foglaltak alapján, ez
elsısorban az intézmények saját bevételének és átvett pénzeszközeinek bevételébıl adódik.
Ezen kívül elıirányzat-átcsoportosításokat tartalmaz az elıterjesztés , közel 250 millió forint
átcsoportosítása történik a felhalmozási tartalékból a nagy projektek finanszírozására
(AGORA, közvilágítási pályázat önrésze).

Dr. Tóth Gyula: Köszöni a tájékoztatást, határozati javaslatként elfogadásra javasolja a
rendelet-módosítást.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen, 1 tartózkodás
ellenében elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
89/2012. (IX.25.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az
elıterjesztésben foglaltak alapján.
Határidı: 2012.09.28.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2./ napirendi pont-212. számú közgyőlési elıterjesztés
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı

Farkasné Tamási Anna: A 2012. év költségvetése nagyon feszített, igyekszenek szigorúan
venni a kötelezettség-vállalásokat és ez látszik a teljesítéseknél számokban is.
Dr. Tóth Gyula: Megköszöni a tájékoztatót a bizottság nevében.
3./ napirendi pont-190. számú közgyőlési elıterjesztés
A XIII. számú felnıtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy minden mőködési engedély módosítást jeleznie kell a
háziorvosoknak a fenntartó felé és a feladat-ellátási szerzıdéseket módosítani kell. Sarkadi Doktor
Úrnak a dunaújvárosi MEDICOVER Egészségközpont Zrt-vel kötött megállapodása felmondásra
került, ezért szeretné a korábbi rendelési idejét visszaállítani.
Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a határozati
javaslatot a bizottság.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

90/2012. (IX.25.) SZEB határozat:
A XIII. számú felnıtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztésben foglalt
határozati javaslatot.
Határidı: 2012.09.28.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

4./ napirendi pont- 189. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Dr. Fıfai Klára: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést, probléma csak azzal volt, hogy a
külterületen élık nehezen tudták igénybe venni a Zrínyi utcában az étkeztetést, tekintettel
arra, hogy például Ózsákpusztáról nincs buszjárat. Az elıirányzott önerı a felére csökkent,
tekintettel arra, hogy az önkormányzat plusz feladatokat vállalt, a gyereklétszám viszont
emelkedett.
Horváth Jánosné: Köszönetét szeretné kifejezni a bizottság nevében a Humánszolgáltató
Központ és a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft-nek a lelkiismeretes munkájukért.
Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy a bizottság javasolja a Közgyőlésnek a beszámoló
elfogadását és köszönetét fejezi ki a Humánszolgáltató Központnak és a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft-nek a lelkiismeretes munkájukért.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

91/2012. (IX.25.) SZEB határozat:
Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
szóló beszámoló jóváhagyását és köszönetét fejezi ki a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. és a Humánszolgáltató Központ munkatársainak az
étkeztetésben való lelkiismeretes részvételéért.
Határidı: 2012.09.28.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
5./ napirendi pont
Felterjesztés kitüntetésre

Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Tóth Gyula: Megkérdezi, hogy van-e javaslata a bizottság tagjainak a Tolna Megyei
Önkormányzat kitüntetésére? Megállapítja, hogy nincs javaslat, ezért határozati javaslata,
hogy a bizottság nem kíván javaslatot tenni az elismerésre.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

92/2012. (IX.25.) SZEB határozat:
Felterjesztés kitüntetésre
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága nem kíván javaslatot tenni a Tolna Megyei Önkormányzatnak a
kiemelkedı szociális munkát végzı szakember elismerés adományozására.
Határidı: 2012.09.30.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

6./ napirendi pont
Támogatási kérelem
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Szociális Központban lezajlott idıközben
az intézmény 20. évfordulója alkalmából tartott színvonalas ünnepség.
Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy a Szociális Központ részére 50.000,-Ft támogatást
ítéljen meg a bizottság.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

93/2012. (IX.25.) SZEB határozat:
Szociális Központ támogatási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 50.000,-Ft támogatást biztosít Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzat Szociális Központja részére az intézmény
fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség költségeinek
fedezésére a bizottság 2012. évi pénzügyi alapja terhére.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatási összeg utalására.
Határidı: 2012.10.15.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Pál József igazgatóságvezetı

7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének …/2012. (…)
önkormányzati rendelet-tervezete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az
elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Majnayné Sajban Anna: Tájékoztatja a bizottságot, hogy 2012. április 15-tıl adott az
Országgyőlés az önkormányzatoknak arra lehetıséget, hogy helyi rendeletbe foglalják a
tiltott, közösségellenes magatartásokat és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályait. Ezzel párhuzamosan hatályba lépett az új szabálysértési törvény, mely szerint csak
törvény állapíthat meg szabálysértést. Az önkormányzatoknak felül kellett vizsgálniuk a
rendeleteket. A törvény nem definiálja pontosan, hogy mit jelent a tiltott, közösségellenes
magatartás, amit törvény bőncselekménynek, szabálysértésnek minısít, azt nem lehet tiltott
magatartásnak minısíteni.
A rendelet tervezésekor a hatályon kívül helyezett 17 szabálysértési cselekményt vették
alapul, nyolc tényállást változatlanul javasolnak tiltott, közösségellenes magatartásnak
mondani. A rendeletalkotás folyamatába bevonták a Városi Rendırkapitányságot, akik
javasolták, hogy a jogosulatlan kereskedés is kerüljön be a közösségellenes magatartások
közé. Javasolják, hogy a közigazgatási bírság kiszabával kapcsolatos hatáskör a jegyzı
hatáskörébe kerüljön, tekintettel arra, hogy korábban a bizonyos szabálysértések is a
jegyzıhöz tartoztak. Két fordulóban javasolják tárgyalni a rendelettervezetet.

Dr. Tóth Gyula: Köszöni a tájékoztatást, határozati javaslata, hogy tárgyalásra javasolja a
bizottság a Közgyőlésnek az elıterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
94/2012. (IX.25.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének …/2012.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete a tiltott, közösségellenes
magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága tárgyalásra javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztésben foglalt
rendelet-tervezetet.
Határidı: 2012.09.28.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Pál József igazgatóságvezetı

A bizottság elnöke a nyílt ülést 14.20 órakor berekeszti.

K. m. f.
Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök

Készítette:
Radványi Petra
bizottsági referens

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
Jegyzı

