Iktatószám: I.B.1558-12/2012.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2012.10.29-én 14.00 órakor a házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol maradt:

Lemle Béláné, Zaják Rita bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Majnayné Sajben Anna Igazgatóságvezetı
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Dr. Kubik Andrea jogi referens
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

Ácsné Oláh Gabriella CK elnök
Balogh Beáta ÁNTSZ munkatárs
Vágó László gyógyszertár vezetı
Sólyom Aranka gyógyszertár vezetı
Dr. Gellér Gabriella gyógyszertár vezetı
Ivanicsné Jani Gabriella gyógyszertár vezetı
Pleszné Konrád Erika gyógyszertár vezetı
Dr. Kassai Anett fogorvos
Dr. Pálffy Gábor fogorvos
Dr. Beck Mária Zsuzsanna háziorvos
Sárközi János József CNÖ vezetı
Tóthi János MSZOSZ képviselı

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 nyílt ülés napirendjére javasolja
felvenni a 220. számú közgyőlési elıterjesztést a „Pályázat a Hátrányos Helyzető Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre” címmel, a zárt ülés
napirendjére pedig az „Új bérlı kijelölése a Szekszárd, Mikes u.3. szám alatti önkormányzati
bérlakásra” címő elıterjesztést. Az elnök a napirendet a módosításokkal együtt 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- 228. számú közgyőlési elıterjesztés
A VI. számú felnıtt háziorvosi körzet vállalkozásba adása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

2./ napirendi pont- 227. számú közgyőlési elıterjesztés
Kérelem közforgalmi gyógyszertári ügyeleti rendszer átalakítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
3./ napirendi pont- 234. számú közgyőlési elıterjesztés
A 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet praxisjogának értékesítése
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
4./ napirendi pont -232. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (…)
önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról, és az elkövetıkkel
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól II. forduló
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
5./ napirendi pont-229. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete az
önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért
fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet
meghatározásáról szóló 28/2007. (VI.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
6./ napirendi pont- 221. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a köznevelési intézményekben 2012-2013. tanévben fizetendı térítési és
tandíjakra
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens
7./ napirendi pont-233. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyására
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
8./ napirendi pont-220. számú közgyőlési elıterjesztés
Pályázat a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételre
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
9./ napirendi pont- 222. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat szociális intézmények alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: dr. Kubik Andrea jogi referens
10./ napirendi pont- 226. számú közgyőlési elıterjesztés
Közgyőlési hozzájárulás a IX. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetési jogának
átvételérıl és a körzet esetleges vállalkozásba adásáról
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
11./ napirendi pont- 225. számú közgyőlési elıterjesztés
Közgyőlési hozzájárulás az I. számú felnıtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel
történı ellátásához
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

12./ napirendi pont
Támogatási kérelem
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
zárt ülés
13./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
14./ napirendi pont
Új bérlı kijelölése a Szekszárd, Mikes u.3. szám alatti önkormányzati bérlakásra
Elıterjesztı: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
15./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

1./ napirendi pont- 228. számú közgyőlési elıterjesztés
A VI. számú felnıtt háziorvosi körzet vállalkozásba adása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: Az elıterjesztés részletesen tartalmazza a VI. számú körzetben elmúlt három
évben történt eseményeket. Közel egy éve Dr. Beck Mária Zsuzsanna háziorvos
közalkalmazotti jogviszonyban látja el a körzet háziorvosi feladatait. A finanszírozást az
Egészségügyi Gondnokság kapja, a háziorvos, az asszisztensnı munkabére és annak járulékai,
továbbá a körzet mőködtetésével kapcsolatos egyéb kiadásokat már nem fedezi a
mőködtetésért kapott finanszírozás. A városban mőködı 14 felnıtt háziorvosi körzet közül ez
az egyetlen, melyet nem vállalkozó orvos mőködtet, a jogszabályváltozások következtében
lehetısége van az önkormányzatnak arra, hogy ezen körzetet is vállalkozó orvossal
mőködtesse Dr. Beck Mária Zsuzsanna ennek értelmében kérte, hogy a VI. számú körzetet a
jövıbe a BEZSU-MED Kft. keretében vállalkozási formában mőködtethesse 2013.01.01-tıl.
Dr. Beck Mária Zsuzsanna: 2011.09.01-tıl közalkalmazotti jogviszonyban látom el a VI.
számú felnıtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatait, korábban İcsényben voltam vállalkozó
orvos évtizedeken keresztül. Azért pályáztam meg a VI. számú körzet közalkalmazotti orvos
állását, mert szerettem volna Szekszárdra költözni. Amikor átvettem a körzetet, 1242 fı volt
az ellátandó betegszám, mely az elmúlt egy évben 1600 fıre emelkedett. Köszönhetı ez
többek közt annak, hogy most stabilizálódott a rendelési idı és állandó orvosa van a körzetnek
személyemben. Én korábban is vállalkozásban dolgoztam és szeretném ezen körzet
mőködtetését is vállalkozásban végezni, kérem a Tisztelt Bizottságot, illetve a Közgyőlést,
hogy járuljon hozzá, hogy a többi vállalkozásban dolgozó orvoskollégámhoz hasonlóan
megkapjam a BEZSU-MED Kft. keretében a körzet mőködtetését.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a bizottság az
elıterjesztésben foglaltakat.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

104/2012. (X.29.) SZEB határozat:
A VI. számú felnıtt háziorvosi körzet vállalkozásba adása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek a VI. számú felnıtt háziorvosi körzet
vállalkozásba adásáról szóló elıterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Határidı: 2012.10.31.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2./ napirendi pont- 227. számú közgyőlési elıterjesztés
Kérelem közforgalmi gyógyszertári ügyeleti rendszer átalakítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: Az elıterjesztés tartalmazza a gyógyszertárak kérelmét az éjszakai ügyelet
megszüntetésére, hivatalunk megkereste a Megyei Jogú Városok Szövetségét azzal, hogy
adjanak tájékoztatást arról, hogy náluk hogyan mőködik a gyógyszertárak éjszakai ügyelete.
Valamennyi megyei jogú városban mőködik ügyelet, vagy egy gyógyszertár, vagy több
gyógyszertár váltva látja el az éjszakai ügyeletet.
Dr. Gellér Gabriella: Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy kérelmet nyújtottunk be a
Közgyőléshez, melyben leírjuk, hogy szeretnénk az éjszakai gyógyszertári ügyeletet
átalakítani, miszerint este 23.00 órától reggel hét óráig nem lenne ügyeletes gyógyszertár. A
változás az ünnepnapokat nem érintené. Kérelmünket az indokolja, hogy drága az ügyelet
fenntartása, a gyógyszertárak ezt a jövıben nem tudják biztosítani. Tapasztalataink szerint a
lakosok az éjszakai ügyeletet nem az akut betegségek gyógyszereinek kiváltására használják,
például elıfordult olyan eset, hogy éjjel két órakor tápszert vásároltak gyermekük számára.
Sok esetben a korábban felírt recepteket váltják ki, mert ilyenkor nem kell sorban állni.
Dr. Fıfai Klára: A Tisztifıgyógyszerész Asszony dönt az ügyeleti rendszer átalakításának
engedélyezésérıl, de figyelembe veszi az önkormányzat véleményét is. Az elıterjesztésben
két fajta határozati javaslatot- egy támogató és egy elutasító javaslatot tárunk a bizottság
illetve a Közgyőlés elé.
Dr. Tóth Gyula: Javasolom a gyógyszertárak kérését figyelembe venni és támogatni az
ügyelet megszüntetését, tekintettel arra, hogy az éjszakai ügyeleti idı alatt a kórházban
ellátják a sürgısségi betegeket. Tehát az elıterjesztés A pontját javasoljuk a Közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
105/2012.(X.29.) SZEB határozat:
Közforgalmi gyógyszertári ügyelet átalakítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a szekszárdi közforgalmú gyógyszertári ügyelet átalakításáról szóló
elıterjesztés határozati javaslatának A) pontját javasolja a Közgyőlésnek
elfogadásra.
Határidı: 2012.10.31.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

3./ napirendi pont- 234. számú közgyőlési elıterjesztés
A 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet praxisjogának értékesítése
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: A Pálffy Fogászati Eü. Szolgáltató Betéti Társaság képviseletében eljáró Dr.
Pálffy Gábor a 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet vállalkozó orvosa kérte a
Közgyőlést, hogy a vele kötött feladat-ellátási szerzıdést bontsa fel és a további
iskolafogászati feladat ellátására Dr. Kartai Anett fogorvost bízza meg, akinek praxisjogát
értékesíteni kívánja. Kérelmét azzal indokolta, hogy magánéleti és szakmai okok miatt
iskolafogászati teendıit a továbbiakban Szekszárdon folytatni nem tudja.
Horváth Jánosné: Dr. Kartai Anett az elıterjesztés szerint most végzett az egyetemen,
megfelelı gyakorlattal rendelkezik-e ahhoz, hogy ellássa a körzet fogorvosi teendıit?
Dr. Kartai Anett: Az igaz, hogy ebben az évben végeztem, de már korábban is ezen körzetben
töltöttem a gyakorlati idımet, az egyetemen halasztottam tanulmányaimat és közben ezen
körzetben dolgoztam Dr. Pálffy Gábor mellett. Most is ıt helyettesítem a hét meghatározott
napjain. Úgy gondolom, hogy el tudom látni a körzet fogorvosi teendıit. Szekszárdi lakos
vagyok és szeretnék a városban maradni.
Dr. Fıfai Klára: A fogorvosi körzeteknél nincsenek olyan kötött szabályok a praxis
megszerzésénél, mint a felnıtt háziorvosi körzeteknél, a Doktornı a jogszabályi elıírásoknak
megfelel.
Dr. Tóth Gyula: Támogatom, hogy egy szekszárdi fogorvos vegye meg a 4. számú ifjúsági
fogorvosi körzetet, javaslom a bizottságnak a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
106/2012. (X.29.) SZEB határozat:
A 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet praxisjogának értékesítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek a 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati
körzet praxisjogának értékesítésérıl szóló elıterjesztés határozati javaslatának
elfogadását.
Határidı: 2012.10.31.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
4./ napirendi pont -232. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (…)
önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról, és az elkövetıkkel
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól II. forduló
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Majnayné Sajban Anna: Ha kéri a bizottság, szívesen tájékoztatom Önöket a változásokról a
rendelet második fordulójával kapcsolatban.
Dr. Tóth Gyula: Azt hiszem, világosan kiderül az elıterjesztésbıl, hogy mely területek azok,
melyeket a rendeletalkotás érint, ezért nem tartom szükségesnek ezt felsorolni.

Tóthi János: Javasolom, hogy a néma koldulási körzetek megállapításánál vegyék be a kórház
bejáratánál lévı parkolót is, mivel számtalan esetben elıfordul, hogy a beteglátogatókat
leszólítják azzal, hogy „Csak azt szeretném kérdezni…”, mely úgy folytatódik, hogy nem
tudna-e egy kis pénzt adni a leszólított valamire. Általában elég agresszíven lépnek fel a
kéregetık.
Dr. Tóth Gyula: Véleményem szerint még nagyon sok olyan területet lehetne mondani a
városban, ami beemelhetı lenne a rendeletbe, szerintem egyenlıre a rendelettervezetben
szereplı területek elegendık arra, hogy megvizsgálják a gyakorlatban való alkalmazás
lehetıségét.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
107/2012. (X.29.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012.
(…) önkormányzati rendelete 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 elıterjesztést.
Határidı: 2012.10.31.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

5./ napirendi pont-229. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete az
önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért
fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet
meghatározásáról szóló 28/2007. (VI.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nincs kiegészíteni valóm az elıterjesztéshez.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, vélemény hiányában elfogadásra javasolja a bizottság az
elıterjesztésben foglaltakat.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
108/2012. (X.29.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben
igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak
megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló
28/2007. (VI.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja az elıterjesztésben foglaltakat a
Közgyőlésnek.

Határidı: 2012.10.31.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
6./ napirendi pont- 221. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a köznevelési intézményekben 2012-2013. tanévben fizetendı térítési és
tandíjakra
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Nincs kiegészíteni valóm az elıterjesztéshez.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, vélemény hiányában elfogadásra javasolja a bizottság az
elıterjesztésben foglaltakat.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
109/2012. (X.29.) SZEB határozat:
Javaslat a köznevelési intézményekben 2012-2013. tanévben fizetendı
térítési és tandíjakra
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja az elıterjesztésben foglaltakat a
Közgyőlésnek.
Határidı: 2012.10.31.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
7./ napirendi pont-233. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyására
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna: Nincs kiegészíteni valóm az elıterjesztéshez.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, vélemény hiányában elfogadásra javasolja a bizottság az
elıterjesztésben foglaltakat.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
110/2012. (X.29.) SZEB határozat:
Javaslat a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja az elıterjesztésben foglaltakat a
Közgyőlésnek.
Határidı: 2012.10.31.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

8./ napirendi pont-220. számú közgyőlési elıterjesztés
Pályázat a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételre
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

Dr. Horváth Annamária: Nincs kiegészíteni valóm az elıterjesztéshez.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, vélemény hiányában elfogadásra javasolja a bizottság az
elıterjesztésben foglaltakat.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
111/2012. (X.29.) SZEB határozat:
Pályázat a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozati javaslatában
foglaltakat a Közgyőlésnek.
Határidı: 2012.10.31.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

9./ napirendi pont- 222. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat szociális intézmények alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: dr. Kubik Andrea jogi referens
Dr. Kubik Andrea: Nincs kiegészíteni valóm az elıterjesztéshez.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, vélemény hiányában elfogadásra javasolja a bizottság az
elıterjesztésben foglaltakat.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
112/2012. (X.29.) SZEB határozat:
Javaslat szociális intézmények alapító okiratának módosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja az elıterjesztésben foglaltakat a
Közgyőlésnek.
Határidı: 2012.10.31.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

10./ napirendi pont- 226. számú közgyőlési elıterjesztés
Közgyőlési hozzájárulás a IX. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetési jogának
átvételérıl és a körzet esetleges vállalkozásba adásáról
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: Dr. Domány Eszter a IX. számú felnıtt háziorvosi körzet háziorvosa
2012.07.01-tıl praxist vásárolt Pécsett, ahol jelenleg is praktizál. A hatályos jogszabályok
értelmében fél év áll rendelkezésére a szintén tulajdonát képezı szekszárdi IX. számú praxis
elidegenítésére. Dr. Domány Eszter 2012.10.11-én tett nyilatkozatában bejelentette, hogy
amennyiben december 31-ig a szekszárdi praxis mőködtetési jogát elidegeníteni nem tudja,
úgy mőködtetési jogáról az önkormányzat javára lemond. Ahhoz, hogy a körzet zavartalan

mőködése biztosítva legyen, dönteni kell arról, hogy 2013.01.01-vel az Egészségügyi
Gondnokság vegye át mőködtetésre illetve felhatalmazás kell arra vonatkozóan, hogy
januárban a praxist meghirdesse, addig is helyettes orvosokkal kell megoldani a körzet orvosi
ellátását.
Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek
az elıterjesztésben foglaltakat.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
113/2012. (X.29.) SZEB határozat:
Közgyőlési hozzájárulás a IX. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetési
jogának átvételérıl és a körzet esetleges vállalkozásba adásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja az elıterjesztésben foglaltakat a
Közgyőlésnek.
Határidı: 2012.10.31.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
11./ napirendi pont- 225. számú közgyőlési elıterjesztés
Közgyőlési hozzájárulás az I. számú felnıtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel
történı ellátásához
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: Dr. Pozsonyi György, az I. számú felnıtt háziorvosi körzet háziorvosa
egészségi állapotára hivatkozva kérte a Közgyőlést, hogy 2012.11.01-tıl 2013.04.30-ig hat
hónap idıtartamra a körzet helyettesítéssel történı háziorvosi feladatainak ellátását
engedélyezze. A helyettesítést Dr. Jámbor Margit és Dr. Klézli Julianna háziorvosok látnák el,
akadályoztatásuk esetén Dr. Balogh Adrienn háziorvos helyettesítené ıket. Dr. Pozsonyi
György nyugdíjas, ezen hat hónap alatt kívánja értékesíteni a praxisát. Amennyiben az nem
sikerül, úgy nyilatkozott arról, hogy az önkormányzat javára lemond a praxisjogáról.
Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek
az elıterjesztésben foglaltakat.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
114/2012. (X.29.) SZEB határozat:
Közgyőlési hozzájárulás az I. számú felnıtt háziorvosi körzet tartós
helyettesítéssel történı ellátásához
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja az elıterjesztésben foglaltakat a
Közgyőlésnek.
Határidı: 2012.10.31.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

12./ napirendi pont
Támogatási kérelem
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Tóth Gyula: A Magyar Vöröskereszt által évek óta szervezett véradó ünnepség
rendezvényre 100.000,-Ft támogatást javasol megszavazni a 2012. évi bizottsági alap terhére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
115/2012. (X.29.) SZEB határozat:
Támogatási kérelem
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága 100.000,-Ft támogatást biztosít a Magyar
Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete részére a Városi Véradóünnepség
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: 2012.11.15.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Pál József igazgatóságvezetı
A bizottság elnöke a nyílt ülést 14.50 órakor berekeszti.

K. m. f.
Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
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