SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Iktatószám: VI/A. 246-8/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedden) 14 órakor, a Babits Mihály
Kulturális Központ Remete termében megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről

dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Horváth Jánosné, Ferencz Zoltán József,
Kerekes László Géza, Rácz Zoltán Rókus
bizottsági tagok

Igazoltan távol maradtak:

Lemle Béláné, Gombás Viktória Rita
bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Kajos Nikolett aljegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Berbuch Miklós jegyzőkönyvvezető

Megjelent meghívottak:

-

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy a 7 tagú Bizottságból 5 fő jelen van, a Bizottság
határozatképes. Az ülést 14.00 órakor megnyitja.

dr. Tóth Gyula elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Ferencz Zoltán József bizottsági
tagot megválasztani.
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Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott.

dr. Tóth Gyula elnök: Javasolja a Bizottságnak, a kiküldött meghívóban szereplő napirendi
pontok elfogadását, azzal a módosítással, hogy a Bizottság a meghívóban szereplő
– 1. számú napirendi pontot a Bizottság vegye le napirendjéről,
– a meghívóban szereplő 3. számú napirendi pontot tárgyalja 1. számú napirendi
pontként.
Továbbá a Bizottság a zárt ülés 11. számú napirendi pontjaként tárgyalja a Javaslat
„Szabadság Szekszárd” kitüntető cím adományozásáról szóló előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel, hogy a kiküldött meghívóban szereplő 1. számú napirendi
pontot a Bizottság vegye le napirendjéről.
A Bizottság a kiküldött meghívóban szereplő 1. számú napirendi pont törlését 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Az elnök szavazásra teszi fel, hogy a Bizottsági meghívóban szereplő 3. számú napirendi
pontot 1. számú napirendi pontként tárgyalja.
A Bizottság, a napirendi pontok sorrendjében történő módosítást, miszerint a meghívóban
szereplő 3. számú napirendi pontot 1. számú napirendi pontként tárgyalja, 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Az elnök szavazásra teszi fel, hogy a Bizottság a zárt ülés 11. számú napirendi pontjaként
tárgyalja a Javaslat „Szabadság Szekszárd” kitüntető cím adományozásáról szóló
előterjesztést.
A Bizottság, a zárt ülés napirendi pontjainak kiegészítését azzal, hogy 11. számú napirendi
pontként tárgyalja a Javaslat „Szabadság Szekszárd” kitüntető cím adományozásáról szóló
előterjesztést, 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Az elnök szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította
meg:
Napirend
Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Javaslat az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői állására pályázati felhívás
közzétételére
(285. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
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2. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (……….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.
(III.2.) évi költségvetési rendelet módosításáról
(287. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. / napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2016. II. negyedév)
(281. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
4. / napirendi pont
Pályázati kiírás a 2. számú /Szekszárd, Kandó Kálmán u. 10./ gyermekorvosi
körzetre
(272. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
5. / napirendi pont
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásra
(257. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
6. / napirendi pont
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetségének támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Zárt ülés

7. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(276. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
8. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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9. / napirendi pont
Önkormányzati bérlakás pályázatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
10. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
11. / napirendi pont
Javaslat „Szabadság Szekszárd” kitüntető cím adományozására
(z268. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

Nyilvános ülés

1. / napirendi pont
Javaslat az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői állására pályázati felhívás
közzétételére
(285. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
által fenntartott Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői feladatainak ellátására
vonatkozó határozott idejű, 1 év időtartamra szóló vezetői megbízás 2016. december 31.
napjával lejár. Az Egészségügyi Gondnokság jelenlegi vezetője 2016. január 1. napjától egy év
határozott időre került megbízásra, tekintettel arra, hogy 2016. december 31. napjával
nyugdíjba vonul. A jelenlegi intézményvezető felmentési ideje 2016. június 1. napjával a
munkavégzés alól elkezdődött, mivel azonban a felmentési idő fele alól az intézményvezető
asszonyt fel lehet menteni, ezért 2016. október 1. napjától már nem dolgozik. Ahhoz, hogy
az egészségügyi gondnokság intézményvezetői állása 2017. január 1. napjától betöltött
legyen, intézményvezetői pályázatot kell kiírni. A törvény által maximálisan megengedett öt
évre kerül az egészségügyi gondnokság intézményvezetői állása meghirdetésre. A korábbi
évben kihirdetett pályázati felhíváshoz képest változás, hogy bővítésre került a szükséges
szakképesítési előírás, mivel az egészségügyi gondnokság intézményvezetője inkább
logisztikai-koordinációs feladatokat lát el. Korábban egészségügyi főiskolai végzettséghez
volt kötve az egészségügyi gondnokság intézményvezetői tisztsége, jelenleg ez a kör bővült
és a felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi vagy egészségtudományi vagy jogi
szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és egészségügyi
szakmacsoportba tartozó felsőfokú szakképesítés a feltétel. Továbbá előírásként szerepel a
pályázati kiírásban, hogy az intézményvezetői állás betöltéséhez öt év szakmai tapasztalat
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szükséges. A korábbi évekhez hasonlóan jelölőbizottság fogja a pályázókat meghallgatni és
javaslatot tenni a közgyűlésnek, hogy az álláspontjuk szerint ki a legalkalmasabb jelölt. Az
esetileg összehívott ideiglenes véleményező bizottságba javasolja, hogy delegálásra kerüljön
Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzője dr. Molnár Kata és aljegyzője dr. Kajos Nikolett, a
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóságának vezetője dr. Főfai Klára, valamint
a Magyar Szociális és Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Tolna Megyei
Szervezetének és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tolna Megyei Területi
Szervezetének egy-egy képviselője.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak, továbbá javasolja az esti véleményező bizottságba az aljegyzőnő által
elmondott személyeket illetve neveket.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 102/2016. (IX.27.) SZEB határozata
Javaslat az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői állására pályázati felhívás
közzétételére
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a Javaslat az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői állására
pályázati felhívás közzétételéről szóló előterjesztést.
2. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a beérkező pályázatok véleményezésére a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet
4. § (1) bekezdése alapján az ideiglenes bizottság tagjainak javasolja:
1.
2.
3.
4.

dr. Molnár Kata jegyzőt elnöknek,
dr. Kajos Nikolett aljegyzőt tagnak,
dr. Főfai Klára Humánszolgáltatási Igazgatóságvezetőt tagnak,
Magyar Szociális és Egészségügyi Dolgozók Demokratikus
Szakszervezete Tolna Megyei Szervezetének delegált képviselőjét
tagnak,
5. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tolna Megyei Területi
Szervezetének delegált képviselőjét tagnak.
Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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2. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (……….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.
(III.2.) évi költségvetési rendelet módosításáról
(287. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Kiegészíti az előterjesztést azzal, hogy a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Európai Unió „Testvérvárosi
programjainak támogatása” keretére a „hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása” című
konferencia megrendezésére. A konferenciát a Szekszárdi Turisztikai Kft 2016. áprilisában
lebonyolította. A pályázat utófinanszírozott volt. A támogatás összege, 3 068 879 forint
2016. 09. 21-én megérkezett SZMJV Önkormányzata számlájára, melyet működési célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre címen a város átadott a Turisztikai Kft-nek.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 103/2016. (IX.27.) SZEB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (……….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.
(III.2.) évi költségvetési rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (……….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.
(III.2.) évi költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

3. / napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2016. II. negyedév)
(281. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a korábbi hasonló című
előterjesztésekhez képest változás, hogy az előterjesztés kiegészült az átruházott
hatáskörben hozott polgármesteri határozatokkal.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 104/2016. (IX.27.) SZEB határozata
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2016. II. negyedév)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2016. II. negyedév) szóló előterjesztést.
Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

4. / napirendi pont
Pályázati kiírás a 2. számú /Szekszárd, Kandó Kálmán u. 10./ gyermekorvosi
körzetre
(272. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
a 64/2016. (III.31.) számú határozatával a 2. számú gyermekorvosi körzetre – Szekszárd,
Kandó Kálmán u. 10. – dr. Gulyás Erika gyermekorvossal kötött feladat-ellátási szerződést a
doktornő nyugdíjba vonulására tekintettel közös megegyezéssel megszüntette. Ugyanezen
határozatában a közgyűlés pályázatot írt ki a körzet gyermekorvosi feladatainak vállalkozási
formában történő ellátására. A pályázat eredménytelenségére tekintettel a közgyűlés
172/2016. (V.26.) számú határozatával hozzájárulását adta ahhoz, hogy a 2. számú
gyermekorvosi körzetet 2016. július 1. napjától az Egészségügyi Gondnokság működtesse.
Jelenleg rövidített, napi 2 órás rendelési időben egymást váltva 2 gyermekorvos – dr. Kuner
Mária és dr. Horváth Gábor – látja el a körzet gyermekorvosi teendőit.
Javasolja, hogy az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírásnak megfelelően az
Egészségügyi Gondnokság segítségével, ismételten kerüljön meghitetésre a 2. számú
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gyermekorvosi körzet praxisjoga, a körzet állandó gyermekorvossal és teljes rendelési időben
történő ellátása érdekében.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 105/2016. (IX.27.) SZEB határozata
Pályázati kiírás a 2. számú /Szekszárd, Kandó Kálmán u. 10./ gyermekorvosi
körzetre
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Pályázati kiírás a 2. számú /Szekszárd, Kandó Kálmán u. 10./ gyermekorvosi körzetről
szóló előterjesztést.
Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

5. / napirendi pont
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásra
(257. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2000. decemberében csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési
önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához. A
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójában a települési önkormányzat
csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, és kizárólag az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által biztosított EPER-Bursa rendszerben történő
regisztrációt követően valósulhat meg. Az Önkormányzat nyilatkozatát legkésőbb 2016.
október 1. napjáig kell eljuttatni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. A pályázaton
a felsőoktatásban szociálisan rászoruló hallgatók vehetnek részt. Az önkormányzat évek óta
6 millió forinttal vesz részt az ösztöndíj pályázaton, melyet a minisztérium további 6 millió
forinttal egészít ki.
8

dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 106/2016. (IX.27.) SZEB határozata
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról szószóló előterjesztést.
Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

6. / napirendi pont
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetségének támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetsége támogatási kérelemmel fordult a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottságához. A Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége az alapszabályának módosításához 70.000.- forint, az
Érdekszövetség fennállásának 25 éves működése alkalmából megrendezendő ünnepség
kapcsán a Krisna völgybe szervezett látogatás utazási költségeihez 50.000.- forint, a két
önkéntes munkáját elősegítő vezetékes internet eléréshez 50.000.- forint, az iroda
üzemeltetési költségeihez – irodabérlet, festékpatron beszerzése, éves karbantartási díjak –
60.000.- forint; összesen 230.000.- forint támogatást szeretne kérni a Tisztelt Bizottságtól.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetségének – iroda bérleti díj, a 25 éves működése
alkalmából megrendezendő ünnepség kapcsán a Krisna völgybe szervezett látogatás busz
költségeihez és internet előfizetési díj finanszírozására – a Bizottság 100.000.- forint
támogatást nyújtson.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 107/2016. (IX.27.) SZEB határozata
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetségének támogatási kérelme
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetségének 100.000,- forint támogatást nyújt 2016. évi bizottsági
alapja terhére, iroda bérleti díj, a 25 éves működése alkalmából
megrendezendő ünnepség kapcsán a Krisna völgybe szervezett kirándulás
busz költsége és internet előfizetési díj finanszírozásához.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási megállapodás elkészítéséről, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidő: 2016. október 12.
Felelős:
1. dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2. pont tekintetében Tamási Anna igazgatóságvezető

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.30 órakor berekeszti. A Bizottság zárt ülésen folytatja
munkáját.
K. m. f.

dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Ferencz Zoltán József
jegyzőkönyv-hitelesítő
Készítette:

Berbuch Miklós
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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