SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I.B.1941-9/2010.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2010. szeptember 2-án 8.30 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti
Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl
Jelen vannak:

dr. Tóth Gyula elnök,
Csillagné Szánthó Polixéna, Horváth Jánosné,
Maller Béla bizottsági tagok

Távol maradt:

Dr. Gaál Zsuzsanna, Ilosfai Gábor, Sárközi János
József bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Amreinné Dr. Gál Kaludia jegyzı
dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Kovácsné Dr. Kubik Andrea bizottsági referens
Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési
tanácsadó
Fábiánné Dávid Mária jegyzıkönyvvezetı

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság ülését 8.30 órakor megnyitja.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a bizottság egyhangúlag, 4 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
1./ napirendi pont
Tájékoztató a Humán Szolgáltató Központnál lefolytatott szakmai ellenırzésrıl
(írásos elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı
2./ napirendi pont
Tarczalné Dr. Bálint Orsolya – szekszárdi XIV. sz. körzet háziorvos önkormányzati ingatlanban lévı rendelı biztosítására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
3./ napirendi pont
Döntés bölcsıdei elhelyezés iránti kérelmekrıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

kérelme

4./ napirendi pont
Döntés támogatási kérelemrıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
5./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról (2010. II. negyedév)
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
ZÁRT ÜLÉS napirendje:
6./Javaslat a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzet idıszakában
megsemmisült vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére kapott
központi támogatás felosztására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovácsné Dr. Kubik Andrea bizottsági referens
7./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdések hosszabbítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
8./ napirendi pont
Kérelmek étkezési térítési díj csökkentésére
(írásos elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
9./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatások megállapítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
10./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
(írásos elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
11./ napirendi pont
Döntés önkormányzati tulajdonban lévı szociális lakásokra benyújtott pályázatokról
(írásos elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klárai hivatalvezetı
12./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
A Bizottság az elfogadott napirend alapján 8.35 perckor megkezdi munkáját.
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1./ napirendi pont
Tájékoztató a Humán Szolgáltató Központnál lefolytatott szakmai ellenırzésrıl
(írásos elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı
Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı a felettes szerv az ellenırzéssel jogszabályi
kötelezettségének tett eleget, és csak apróbb hiányosságokat állapítottak meg. A megállapított
hiányosságokat a Humánszolgáltató Központ már korrigálta, módosította az SZMSZ-t,
valamint az ügyrendet, a jogszabály módosítások átvezetésével.
A hatáskörváltozásból adódó kötelezı felülvizsgálat során a felettes szerv azt kifogásolta,
hogy a jogszabályban elıírt létszám normánál kevesebb a foglalkoztatott a Humánszolgáltató
Központnál. Ezzel kapcsolatban a szakma álláspontja az, hogy a meglévı létszámmal a
feladatok teljes mértékben elláthatóak. Az ideiglenes mőködési engedély 2012. december 12ig szól, addig a létszám kérdés megoldása nem égetı feladat. A Megyei Jogú Városok
Szövetségén keresztül - mint érdekérvényesítı szerv - szeretnének jogszabály módosítást
kezdeményezni, mivel az elıírt létszámbıvítéshez a forrásokat nem kapja meg az intézmény,
és a feladatok a jelenlegi létszámmal is elláthatóak, akkor indokolatlannak tartják a létszám
emelését. Ezzel kapcsolatban tehát egyeztetést kezdeményeznek a felettes szervvel. Javasolja,
hogy az engedélyezı hatóság álláspontját követıen térjenek vissza erre a napirendi pontra.
Hozzászólás
Maller Béla bizottsági tag a napirenddel kapcsolatban hozzászólása nincs, de szeretné
megragadni az alkalmat és gratulálni a Jegyzı Asszonynak a jegyzıi kinevezéséhez.
Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı megköszöni a gratulációt.
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
77/2010. (IX. 02.) sz. SZEB határozat
Tájékoztató a Humán Szolgáltató Központnál
lefolytatott szakmai ellenırzésrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága
1.
megtárgyalta
a
Dél-Dunántúli
Regionális
Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala
Szekszárdi Kirendeltsége által folytatott ellenırzésrıl
szóló tájékoztatót, és a megtett intézkedésekrıl szóló
beszámolót.
2. A Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
rendjérıl szóló 10/2000. (IV.17.) szekszárdi ör. rendelet 1.
sz. mellékletének 6.a.) pont 4. francia bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján e l f o g a d j a a Humán
Szolgáltató Központ jelen határozat 1. számú mellékletét
képezı - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint a jelen
határozat 2. számú mellékletét képezı - módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt - Szakmai Programot.
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3. A Bizottság felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti
Központját és Családok Átmeneti Otthonát érintı
intézményi létszámnormával kapcsolatos megállapítások
kapcsán folytasson egyeztetést az engedélyezı szervvel,
továbbá az egyeztetést követıen javaslatát terjessze a
Bizottság, illetve amennyiben szükséges a Közgyőlés elé
döntés céljából.
Határidı: azonnal (1., 2. pont tekintetében)
2010. december 31. (3. pont tekintetében)
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
2./ napirendi pont
Tarczalné Dr. Bálint Orsolya – szekszárdi XIV. sz. körzet háziorvos - kérelme
önkormányzati ingatlanban lévı rendelı biztosítására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı Tarczalné Dr. Bálint Orsolya a XIV. számú körzet háziorvosa
a Lehel utca 12. szám alatt rendelt, de a bérleti szerzıdése 2010. augusztus 31-én lejárt, a
tulajdonos a továbbiakban nem kívánja bérbe adni a helyiséget. Kéri az önkormányzatot, hogy
ugyanolyan feltételekkel, mint a többi háziorvos esetében – biztosítson számára
rendelıhelyiséget. A háziorvosok bérleti díjat nem, csupán a rezsiköltséget fizetnek az
önkormányzati épületekben kialakított rendelıkért.
Tájékozódott, jelen pillanatban a Vagyonkezelı KFT-nek nincs olyan üresen álló helyisége,
melyet át lehetne alakítani rendelıvé. Megoldás lehet, ha a Csatári torokban rendelı Dr.
Jámbor Margit háziorvos rendelıjébıl alakítanának ki még egy rendelıt a hozzátartozó
helyiségekkel együtt. Javasolja, hogy a Bizottság határozatban kérje fel a Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóságát az átalakítás költségeinek felmérésére.
Ideiglenesen a Vörösmarty utcában lévı, orvosi ügyeleti szobában tudták elhelyezni a XIV.
számú háziorvosi rendelést.
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
78/2010. (IX. 02.) SZEB határozat
Tarczalné Dr. Bálint Orsolya – szekszárdi XIV. sz.
körzet
háziorvos
–
kérelme
önkormányzati
ingatlanban lévı rendelı biztosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Fejlesztési Igazgatóságát, mérje fel
és készítsen költségvetést a Szekszárd, Csatári u. 1. sz.
alatti önkormányzati épületben már meglévı háziorvosi
rendelı helyiségbıl kialakítandó még egy rendelı
kialakítására.
Határidı: 2010. szeptember 10.
Felelıs: Leposa Gyula osztályvezetı
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3./ napirendi pont
Döntés bölcsıdei elhelyezés iránti kérelmekrıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
79/2010. (IX. 02.) SZEB határozat
Döntés bölcsıdei elhelyezés iránti kérelmekrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a Városi Bölcsıde férıhely
hasznosítására meghozott 127/2003. (X.13.) SZEB
határozat alapján:
1. Radványi Petra és Szigeti Róbert Sióagárd, Béri B. Á. u.
9. szám alatti lakosok Szigeti Flóra (szül: 2008. 12. 02.)
nevő gyermeke részére – 2010. szeptember 01-tıl – a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi
Bölcsıdéjében férıhelyet biztosít.
2. Papp Balázs és Bonnyai Réka Szekszárd, Holub u. 3. II/9.
tartózkodási hely Báta, Fı u. 12. szám alatti lakosok
Papp-Bonnyai Balázs (szül: 2008. 04. 14.) és PappBonnyai Bence (szül: 2009. 06. 02.) nevő gyermekeik
részére – 2010. szeptember 01-tıl – a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Városi Bölcsıdéjében
férıhelyet biztosít.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Tóth Gyula elnök
Kaltenecker Andrásné intézményvezetı
4./ napirendi pont
Döntés támogatási kérelemrıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Hozzászólás
Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke 120 e Ft-tal javasolja támogatni a kiállítást.
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
80/2010. (IX. 02.) SZEB határozat
Döntés támogatási kérelemrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a Magyar Rákellenes Liga
Szekszárdi Alapszervezete számára 120 000 Ft összegő
támogatást biztosít a 2010. évi bizottsági alapja terhére a
„Korai felismeréssel a rák gyógyítható” címő kiállítás
szervezésére.
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A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a támogatási szerzıdés elkészítésérıl, a
támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2010. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
Dr. Fıfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetıje
5./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról (2010. II. negyedév)
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
81/2010. (IX. 02.) SZEB határozat
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról (2010. II. negyedév)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága az elıterjesztés mellékletét
képezı SZEB határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Tóth Gyula elnök
Dr. Fıfai Klára irodavezetı

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 9.10 perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja
munkáját.
K. m. f.

dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Készítette:
Fábiánné Dávid Mária
Jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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