Iktatószám: I.B.1558-2/2012.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2012.02.28-án 14.00 órakor a polgármesteri tárgyaló termében megtartott nyílt
ülésérıl
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol maradt:

Lemle Béláné bizottsági tag
Hollendus Zsolt bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Kovácsné dr.Kubik Andrea jogi referens
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati
referens
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

Ácsné Oláh Gabriella CK elnök
Rottenbacher Ádám igazgató
Tóthi János MSZOSZ Nyugdíjas Szövetség Tolna
megyei vezetıje

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 3 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság ülését 14.00 órakor megnyitja. Az elnök a napirendet elfogadásra javasolja.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendet, melyet a bizottság 3 igen szavazattal elfogadott és
az alábbi napirendet állapította meg:
Nyílt ülés

1./ napirendi pont-31. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
2./ napirendi pont- 32. számú közgyőlési elıterjesztés
(az elıterjesztés az ülés elıtt került kiosztásra)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (…)
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
3./ napirendi pont
Javaslat iskolatej-ellátás biztosítására

Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
4./ napirendi pont- 38. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
és a KEF munkájának tapasztalatairól
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
5./ napirendi pont- 42. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelet a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
6./ napirendi pont- 35. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására
megkötésére
Elıterjesztı: dr.Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

feladat-ellátási

megállapodás

Zárt ülés
7./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása,
adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Elıterjesztı: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó
8./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

1. napirendi pont-31. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József: Összegzésként elmondja a 2012. évi költségvetés szerkezetérıl, hogy a tavalyihoz
képest különválasztja a polgármesteri hivatal, a kis önkormányzat, nagy önkormányzat és
intézményei költségvetését. Az elıirányzatok megtervezésénél bekerült egy új fogalom, a
közhatalmi bevételek fogalma, melynek körét a jogszabály pontosan meghatározza. Fontos,
hogy mőködési hiány már nem tervezhetı költségvetésben, mőködési hitelt nem lehet
felvenni, 100 millió forint fejlesztési hitel került meghatározásra. Változás a tavalyi évhez
képest még, hogy a nemzetiségi önkormányzatok külön nyújtják be költségvetésüket. Az
adósságot keletkeztetett ügyletek felsı határa (azaz az önkormányzat hitelfelvevı képessége)
az önkormányzat bevételeinek maximum 50%-a. Jelenleg az önkormányzatnál 1.2 milliárd
forint ez az összeg, idén be kellett tervezni 210 millió forint tıketörlesztést, valamint 26
millió forint kamatot. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy 90 millió forint nagyságú
normatívacsökkenéssel kell számolni, ez is nehezítette a költségvetés összeállítását. Az
intézményrendszer tervezésekor az intézményvezetıkkel egyeztettek.

365 millió forintos tartalékalap behatárolja az önkormányzat és az intézmények pályázati
tevékenységét, valamint a 2012-ben futó projektek többletkiadására is ez az összeg áll
rendelkezésre.
Zaják Rita: Tekintettel arra, hogy az iskolák szeptembertıl kikerülnek a város fenntartásából,
a költségvetésnél egész évre be vannak-e tervezve?
Pál József: Egész évre tervezték a költségvetésüket. Ha az intézményrendszer évközben
átadásra kerül, a visszaszerzıdésrıl még nincs információ. A köznevelési törvényben jelenleg
az szerepel, hogy 2013. január 1-tıl adnák át az intézményeket.
Zaják Rita: Az intézményfejlesztésekre van-e betervezve fejlesztési alap?
Pál József: Csak a biztonságos mőködéssel kapcsolatos fejlesztésekre lehet a tartalékalapból
költeni.
Tóthi János: Az ÁFA-növekedés miatti kiadástöbblet honnan került átcsoportosításra?
Pál József: A tényleges dologi kiadásokat csökkentették.
Dr. Tóth Gyula: Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Tárgyalásra javasolja a
rendelettervezetet.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet 2 igen, 1 tartózkodás ellenében a
bizottság elfogadott és az alábbi határozatot hozza:
15/2012. (II.28.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága tárgyalásra javasolja a Közgyőlésnek a 2012. évi költségvetésrıl
szóló rendelettervezetet az elıterjesztésben foglaltak szerint.
Határidı: 2012.03.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2. napirendi pont- 32. számú közgyőlési elıterjesztés
(az elıterjesztés az ülés elıtt került kiosztásra)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (…)
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József: A 2011. év elején elfogadott és az év végén fennálló, többszörösen módosított
költségvetés közötti különbség 600 millió forint. Szakmailag jól használták fel az
elıirányzatokat az intézményeknél. Nincs más hozzáfőzni valója.
Dr. Tóth Gyula: Tárgyalásra javasolja a rendelettervezetet.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet 2 igen, 1 tartózkodás ellenében a
bizottság elfogadott és az alábbi határozatot hozza:
16/2012. (II.28.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének …/2012.(…) önkormányzati
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011.(III.9.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága tárgyalásra javasolja a Közgyőlésnek a 2011. évi költségvetésrıl
szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendeletmódosítás tervezetét az
elıterjesztésben foglaltak szerint.
Határidı: 2012.03.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

3./ napirendi pont
Javaslat iskolatej-ellátás biztosítására
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Kiegészítésképpen elmondja, hogy az elıterjesztésben szereplı
határozati javaslat 3. pontja a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik.
Kéri a bizottságot, hogy a határozati javaslat elsı két pontja vonatkozásában döntsön.
Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslatként tehát az elıterjesztésben foglalt javaslat elsı két
pontját javasolja megszavazni.
Az elnök szavazásra tesz fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
17/2012. (II.28.) SZEB határozat:
Iskolatej ellátás biztosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága támogatja az Önkormányzat iskolatej programban való
részvételét, és javasolja a Közgyőlésnek, hogy ennek megvalósításához szükséges
fedezetként 7.099 eFt-ot a 2012. évi költségvetése terhére biztosítson.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy ezen összeget az önkormányzat
2012. évi költségvetésérıl szóló rendeletébe építse be.
Határidı: 2012. március 1.
Felelıs: 1. pont: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2. pont: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

4./ napirendi pont- 38. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
és a KEF munkájának tapasztalatairól
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Kocsis-Kisantal Orsolya: Nincs kiegészíteni valója az elıterjesztéshez.

Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy a bizottság javasolja a közgyőlésnek a beszámoló
elfogadását.
Az elnök szavazásra tesz fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
18/2012. (II.28.) SZEB határozat:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek a kábítószer probléma visszaszorítására
elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól szóló
beszámoló elfogadását.
Határidı: 2012.03.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

5./ napirendi pont- 42. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelet a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Szücsné Smolek Erika: Két részbıl állt az elıterjesztés, az elızı közgyőlésen elfogadták az
intézményekre és az iskolákra vonatkozó térítési díjas részt. A szociális térítési díjak pontos
számolásához vártak még adatokra, idıközben a Szociális Központ vezetıje benyújtotta az
elıterjesztéshez szükséges számításokat, a térítési díjak alakulásáról Rottenbacher Ádám
szolgál több információval.
Rottenbacher Ádám: Az intézményi térítési díj számításának alapja a tervezett önköltségbıl
levont normatíva, a személyi térítési díjak nem haladhatják meg ezt a határt. E miatt az idısek
anyagi terhelhetıségét is vizsgálták, mely alapján 4-6 % közötti térítési díj emelést javasol
bevezetni. A szociális étkeztetés esetében ez 550 Ft-ról 580 Ft-ra való változást
eredményezett. Az összeget befolyásolta az, hogy az étkeztetési nyersanyagköltséget is 20 Fttal emelték meg az idén. Házi segítségnyújtás esetében 490 Ft-ról 510 Ft-ra változott a térítési
díj. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás esetében a térítési díj számítás 7 Ft-ra jött ki, ezt
nem számolják fel az idıseknek, ugyanúgy térítésmentes a szolgáltatás, mint korábban. A
tartós bentlakást nyújtó ellátás- tehát az idısek otthonában éves szinten 4 %-os
díjemelkedéssel számolnak.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a rendelettervezet elfogadását a
közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra tesz fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
19/2012. (II.28.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének …/2012.(…) önkormányzati
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet
módosítását az elıterjesztésben foglaltak alapján.
Határidı: 2012.03.01.
Felelıs: dr.Tóth Gyula SZEB elnök
6./ napirendi pont- 35. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására
megkötésére
Elıterjesztı: dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

feladat-ellátási

megállapodás

dr. Kubik Andrea: Technikai jellegő megállapodásról van szó, nincs kiegészíteni valója az
elıterjesztéshez.
dr. Fıfai Klára: Egy 2007-es jogszabályváltozás hozta be a megállapodás szükségességét,
mely arról szól, hogy amennyiben nincs az otthont nyújtó ellátásban és az utógondozásban
részesülı szekszárdi gyerekek részére saját intézményi háttér, úgy fizetni kell az ellátások
után járó normatíva és a tényleges költség különbözetét a megyei fenntartónak. Azért nem jó
teljesen a jogszabályi háttér, mert a gyámhivatalok területe nem csak a megyei jogú városokra
terjed ki, például a faddi gyerekekre nem fizet a faddi önkormányzat. Most már nem a megyei
önkormányzattal, hanem a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központtal kell a megállapodást
megkötni.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a megállapodás megkötését a
közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra tesz fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
20/2012. (II.28.) SZEB határozat:
Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladat-ellátási
megállapodás megkötésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek, hogy kössön feladat-ellátási
megállapodást a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központtal az elıterjesztés
határozati javaslatában foglaltak alapján.
Határidı: 2012.02.23.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

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

