SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I.B. 1089-3/2015.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2015.04.28-én 11.00 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ (7100 Szekszárd,
Szent István tér 10.), Remete termében megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részérıl

Ferencz Zoltán József elnökhelyettes
Kerekes László Géza, Gombás Viktória Rita,
Rácz Zoltán Rókus, Lemle Béláné bizottsági
tagok

Igazoltan távol maradt:

dr. Tóth Gyula SZEB elnök, Horváth Jánosné,
bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Berbuch Miklós jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

Sárközi János József SZRNÖ elnök
Szabó Balázs képviselı
Zaják Rita képviselı
Ladányi Roland ügyvezetı ig. h.

Ferencz Zoltán József elnökhelyettes megállapítja, hogy az 7 tagú bizottságból 5 fı jelen
van, a bizottság határozatképes. Az ülést 11.00 órakor megnyitja.
Ferencz Zoltán József: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Kerekes László Géza bizottsági
tagot megválasztani.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott.
Ferencz Zoltán József: Javasolja a Bizottságnak, a kiküldött meghívóban szereplı napirendi
pontok közül, 3. számú, önkormányzati bérlakás pályázat elbírálása napirendi pontban
szereplı Babits u. 5. szám alatti ingatlanra ne jelöljön ki bérlıt a Bizottság, mivel az ingatlan
felújításra szorul, jelen állapotában lakhatásra alkalmatlan.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a napirendi pontban történt módosítás elfogadását,
melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.

Napirend
Nyílt ülés

1. / napirendi pontIV. sz. vegyes fogászati körzet feladat ellátási kérdésének tisztázása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
2. / napirendi pontTámogatási kérelmek
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı

Zárt ülés

3. / napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
4. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
5. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
6. / napirendi pont-89 sz. közgyőlési elıterjesztés
Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
7. / napirendi pont
Beszámoló a SZEB 2015. I. negyedévben hozott, lejárt határidejő határozatainak
végrehajtásáról
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
8. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
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Nyílt ülés
1. / napirendi pontIV. sz. vegyes fogászati körzet feladat ellátási kérdésének tisztázása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
dr. Fıfai Klára: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a GHADRI Fogászati,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 2010. október 11. napján hatályba lépett és 2011.
június 15. napján módosított feladat-ellátási szerzıdés áll fenn a 4. sz. vegyes fogászati körzet
ellátása vonatkozásában. A fent hivatkozott gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa és
képviseletét gyakorló személy, dr. Ghadri Ahmad Nouran repülıgép baleset következtében
2015. április 11. napján elhunyt.
Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény alapján az önálló orvosi
tevékenység csak személyesen végezhetı az önkormányzat által meghatározott körzetben,
amely a 4. sz. vegyes fogászati körzet esetében a továbbiakban nem lehetséges.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát fogorvosi alapellátás vonatkozásában
folyamatos ellátási kötelezettség terheli. Dr. Ghadri Ahmad Nouran halálával a feladat-ellátási
szerzıdésben foglalt feltételek jelen vis maior esemény okán nem teljesülnek, így a szerzıdés
haladéktalan megszüntetése vált szükségszerővé.
A GHADRI Fogászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. egyszemélyes gazdasági társaság. A
tagsági jogainak és a képviseleti jogainak gyakorlásában fennálló függı jogi helyzetre
tekintettel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 4. sz vegyes fogászati körzet
ellátásáról saját hatáskörben gondoskodik.
A fennálló függı jogi helyzet rendezéséig az ellátás folyamatossága érdekében Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata az illetékes Hatóságnál kezdeményezi a mőködési
engedély módosítását és az Önkormányzattal további fogászati körzetekre vonatkozó feladatellátási szerzıdéssel rendelkezı fogorvosokat bízza meg, a 4. sz. vegyes fogászati körzet
alapellátási feladatainak helyettesítéssel történı ellátására
1. Dr. Péchy Júlia
2. Dr. Bálintné dr. Benkó Claudia
3. Dr. Keller Péter
A helyettesítés idıtartama helyettesenként napi 1 óra, valamennyi helyettes tekintetében
mindösszesen heti 15 óra idıtartam.
Ferencz Zoltán József: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az
elıterjesztést a Bizottságnak.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 22/2015. (VI.28.) SZEB határozata
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IV. sz. vegyes fogászati körzet feladat ellátási kérdésének tisztázása
(1. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyőlésének a 97. számú, IV. sz. vegyes fogászati körzet feladat
ellátási kérdésének tisztázása elıterjesztést.
Határidı: 2015.04.29.
Felelıs: Ferencz Zoltán József SZEB elnökhelyettes
2. / napirendi pontTámogatási kérelmek
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Ferencz Zoltán József: A Szociális Központ részére 300.000,- Ft támogatást javasol nyújtani a
bizottsági alap terhére a gondozottak nyári üdültetési költségeinek fedezésére.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 23/2015. (IV.28.) SZEB határozata
Támogatási kérelmek
(2. számú bizottsági elıterjesztés)
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága SZMJVÖ Szociális Központja részére
300.000,-Ft támogatást nyújt 2015. évi bizottsági alapja terhére az
intézményegységekben lakók, illetve az idısek klubjaiba járó gondozottak
nyári üdültetési költségeinek fedezésére.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási megállapodás elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2015.05.06.
Felelıs: Ferencz Zoltán József SZEB elnökhelyettes
Ferencz Zoltán József: A Fogyatékosok Nappali Intézménye részére 100.000,-Ft támogatást
javasol megadni a Gödöllın megrendezésre kerülı XXVIII. Országos és XVI. Kulturális
Fesztiválon való részvétel költségeinek fedezésére.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 24/2015. (IV.28.) SZEB határozata
Támogatási kérelmek
(2. számú bizottsági elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága a SZMJVÖ Szociális Központja részére
100.000,-Ft támogatást nyújt 2015. évi bizottsági alapja terhére a
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Fogyatékosok Nappali Intézménye gondozottjainak a Gödöllın megrendezésre
kerülı XXVIII. Országos és XVI. Kulturális Fesztiválon való részvétel
költségeinek fedezésére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási megállapodás elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2015.05.06.
Felelıs: Ferencz Zoltán József SZEB elnökhelyettes
Ferencz Zoltán József: A Szılı-Szem Mozgalom Civil Bőnmegelızési Egyesületnek
100.000,-Ft támogatást javasol megadni az egyesület szociális tevékenységéhez: tartós
élelmiszer, tőzifa adományok kiszállításához, illetve Húsvéti, Karácsonyi csomagok
összeállításához. A Humán Bizottság – az elnök asszonnyal történt megbeszélés alapján –
saját keretébıl kiegészíti a kért támogatást.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 25/2015. (IV.28.) SZEB határozata
Támogatási kérelmek
(2. számú bizottsági elıterjesztés)
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága a Szılı-Szem Mozgalom Civil
Bőnmegelızési Egyesület részére 100.000,-Ft támogatást nyújt 2015. évi
bizottsági alapja terhére az egyesület szociális tevékenységének
finanszírozásához: tartós élelmiszer, tőzifa adományok kiszállításához, illetve
Húsvéti, Karácsonyi csomagok összeállításához.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási megállapodás elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2015.05.06.
Felelıs: Ferencz Zoltán József SZEB elnökhelyettes

A bizottság elnökhelyettese a nyilvános ülést 11.15 órakor berekeszti. A bizottság zárt ülésen
folytatja munkáját.
K. m. f.
Ferencz Zoltán József
SZEB elnökhelyettes

Kerekes László Géza
jegyzıkönyv-hitelesítı
Készítette:
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Berbuch Miklós
bizottsági referens
Ellenjegyezte:

dr. Göttlinger István
Jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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