Iktatószám: I.B.1915-12/2011.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2010.10.25-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı
termében megtartott nyílt ülésérıl
Jelen vannak:

dr. Tóth Gyula SZEB elnök,
Zaják Rita, Horváth Jánosné, Hollendus Zsolt
bizottsági tagok

Igazoltan távol maradt:

Lemle Béláné bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Szabó Veronika pályázati referens,
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

Holdházy Erika Mentálhigiénés Mőhely titkára,
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
közül levenni a „Javaslat a Városi Bölcsıde bıvítésével kapcsolatosan DDOP-3.1.3/D-11.
számú pályázat benyújtására” címő napirendi pontot, valamint a zárt ülés napirendjeként kéri
felvenni a „Takács Éva hajléktalan személy kérelme a Dózsa Gy.utcai szükséglakásra” 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
Beszámoló a térítési díj hátralékokról
Elıterjesztı: Farkasné Tamási Anna pénzügyi osztályvezetı
2./ napirendi pont
Javaslat a 2. számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével
kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11. számú pályázat benyújtására
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
3./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Zárt ülés
4./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Elıterjesztı: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

5./ napirendi pont
Takács Éva hajléktalan személy kérelme a Dózsa Gy.utcai szükséglakásra
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
6./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
7./ napirendi pont-256. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
8./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

1. napirendi pont
Beszámoló a térítési díj hátralékokról
Elıterjesztı: Farkasné Tamási Anna pénzügyi osztályvezetı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Farkasné Tamási Annának a Humán
Bizottság ülésén kell részt vennie, ezért nem tudja elıterjeszteni az anyagot, melyet a Humán
Bizottság kért összefoglalásul. Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottságot az
étkezési térítési díjakból keletkezı hátralékok érintik elsısorban. Az elıterjesztésben van egy
félreérthetı mondat arról, hogy az iskolák késve kapják meg a gyermekvédelmi
kedvezményrıl szóló határozatokat, ezért nınek a térítési díj hátralékok. Azt nem részletezi
az elıterjesztés, hogy azért van mindez, mert a szülık késın nyújtják be a kérelmeket a
Szociális- és Gyámhivatalhoz, akkor jut eszükbe, amikor az iskola a hátralékról szóló
értesítést küldi nekik.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja a bizottságnak a beszámoló elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
116/2011. (X.25.) SZEB határozat:
Beszámoló térítési díj hátralékokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta a 2011. évi térítési díj hátralékokról szóló
elıterjesztést és elfogadja azt.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2. napirendi pont
Javaslat a 2. számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével
kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11. számú pályázat benyújtására
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens

Szabó Veronika: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a DDOP-s pályázat keretében 5 millió
forintot lehet családi napközi csoport létrehozására fordítani, ebbıl 3.5 millió forintot építésre,
1.5 milliót eszközbeszerzésre. A vizesblokk és a csoportszoba kialakítása 3.1 millió forintba
kerül, mely tartalmaz egy akadálymentes rámpát, eszközbeszerzésre pedig 1.460.000,-Ft-ot
terveznek, 40.000,-Ft-ot nyilvánosságra fordítana az óvoda. A pályázati támogatás intenzitása
95 %-os, az 5 millió forintból 250.000,-Ft-ot szükséges az önkormányzatnak hozzáadnia a
bekerülési összeghez.
Zaják Rita: Megkérdezi, hogy a csoportszobának-mely átalakításra kerül- mi volt az eddigi
funkciója?
Szabó Veronika: Nem tudja.
Zaják Rita: Fizetıs lesz a szolgáltatás?
Dr. Fıfai Klára: Biztosan az lesz, az étkezésért és a szolgáltatásért kérhetı térítési díjat meg
kell határoznia az óvodának.
Dr. Tóth Gyula: Elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a pályázat elıterjesztésben foglalt
beadását a bizottság.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
117/2011. (X.25.) SZEB határozat:
Javaslat a 2. számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi
létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11. számú pályázat benyújtására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés elfogadását.
Határidı: 2011.10.27.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
3. napirendi pont
Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete 150.000,-Ft-ot kér az évente megrendezendı Városi Véradóünnepségre; a
Mentálhigiénés Mőhely 50.000,-Ft-os kérelmet nyújtott be a már megrendezett pszichológiai
rendezvénysorozatának költségeire.
Több karácsonyi kérelem érkezett már a bizottsághoz, de a múlt heti vezetıi értekezleten
dr.Haag Éva alpolgármesterrel megbeszélték, hogy a tavalyihoz hasonlóan kellene a
bizottságnak levezényelnie a támogatások elosztását.
Horváth Jánosné: Megkérdezi, hogy jelenleg még mennyi pénz áll a bizottság rendelkezésére?
A Magyar Vöröskereszt kért-e már az idén támogatást, mert ı úgy emlékszik, hogy kért.
Dr. Fıfai Klára: A következı bizottsági ülésre pontosan megnézik, mennyi a bizottság
elkölthetı kerete, az éves keret fele még biztosan megvan.

Dr.Tóth Gyula: Javasolja a Magyar Vöröskereszt részére a 150.000,-Ft-os támogatás
megítélését.
Horváth Jánosné: Tartózkodni szeretne a szavazásnál.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, egy
tartózkodás ellenében elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
118/2011. (X.25.) SZEB határozat:
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete számára 150.000,Ft összegő támogatást biztosít 2011. évi bizottsági alapja terhére a Városi
Véradóünnepség költségeinek fedezésére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási megállapodás elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2011.11.18.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
a támogatási szerzıdés elkészítésével kapcsolatban Dr. Fıfai Klára
hivatalvezetı
a támogatás átutalásával kapcsolatban Pál József igazgatóságvezetı

Dr. Tóth Gyula: Javasolja a Mentálhigiénés Mőhely 50.000,-Ft-os támogatását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
119/2011. (X.25.) SZEB határozat:
Mentálhigiénés Mőhely támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Mentálhigiénés Mőhely számára 50.000,-Ft összegő támogatást
biztosít 2011. évi bizottsági alapja terhére a Pszichológiai Kultúra Hete
programsorozat költségeinek fedezésére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási megállapodás elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2011.11.19.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
a támogatási szerzıdés elkészítésével kapcsolatban Dr. Fıfai Klára
hivatalvezetı
a
támogatás
átutalásával
kapcsolatban
Pál
József
igazgatóságvezetı

A bizottság elnöke 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

