SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I.B. 1089-1/2015.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2015.02.03-án 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér
8.) házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részérıl

dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Ferencz Zoltán József, Kerekes László Géza,
Gombás Viktória Rita, Rácz Zoltán Rókus,
Horváth Jánosné, Lemle Béláné, bizottsági
tagok

Igazoltan távol maradt:

-

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Horváth Annamária okt. referens
Smolek Erika kodifikátor
dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Berbuch Miklós jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

Tóthi Jánosné (Ácsné Oláh Gabriella CK.
elnök helyett)
Gaálné Hoffercsik Dóra titkár
Kálóczi Andrea intézményvezetı
Ladányi Roland ügyvezetıigazgató-helyettes
Kajsza Péter elnök
Weiszné Szabó Magdolna titkár

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy az 7 tagú bizottságból 7 fı jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 14.00 órakor megnyitja.
dr. Tóth Gyula: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Ferencz Zoltán József bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott.
dr. Tóth Gyula: Javasolja a Bizottságnak, a kiküldött meghívóban szereplı napirendi pontok
elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokban elfogadását, melyet a bizottság 7 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott.

Napirend
Nyílt ülés
1. / napirendi pont- 16. sz. közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület mőködésérıl, és a kötendı
együttmőködési megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Kajsza Péter elnök
2. / napirendi pont- 21.sz. közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.)
önkormányzati rendelet módosítására
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
3. / napirendi pont-25.sz. közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról,
valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételérı
Elıterjesztı: Smolek Erika kodifikátor
4. / napirendi pont- 4.sz. közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a Városi Mentálhigiénés Mőhely 2015. évi támogatására
Elıterjesztı: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár, dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
5. / napirendi pont- 5. sz. közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2015. évi támogatására
Elıterjesztı: Kálóczi Andrea intézményvezetı, dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
6. / napirendi pont- 8. sz. közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás megszüntetésére
Elıterjesztı: dr. Tóth Gyula elnök
7. / napirendi pont- 28. sz. közgyőlési elıterjesztés
Központi ügyelet ellátásra vonatkozó feladat-ellátási megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens
8. / napirendi pontSzekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2015. évi munkaterve
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Zárt ülés
9. / napirendi pont
Adósságcsökkentési
elbírálása

támogatás

megállapítása

iránt

benyújtott

kérelmek
2

Elıterjesztı: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó
10. / napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
11. / napirendi pont-15. sz. közgyőlési elıterjesztés
Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
12. /napirendi pontKérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
13. /napirendi pontÁtruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı

Nyílt ülés
1. / napirendi pont- 16. sz. közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület mőködésérıl, és a kötendı
együttmőködési megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Kajsza Péter elnök

Kajsza Péter: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
dr. Tóth Gyula: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a Bizottságnak
az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület mőködésérıl szóló beszámolót, továbbá javasolja az
elıterjesztés 2. számú melléklete szerinti együttmőködési megállapodás megkötését.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 1/2015. (II.03.) SZEB határozata
Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület mőködésérıl, és a
kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása
(1. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyőlésének a 16. számú, Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában
Egyesület mőködésérıl, és a kötendı együttmőködési megállapodás
jóváhagyására vonatkozó elıterjesztést.
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Határidı: 2015.02.05.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke

2. / napirendi pont- 21.sz. közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.)
önkormányzati rendelet módosítására
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
dr. Fıfai Klára: Az Országgyőlés 2014. december 15-ei ülésnapján elfogadta Magyarország
2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényt. E
törvény alapján módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.). A módosítás következtében a pénzbeli és természetbeni
ellátások rendszere 2015. március 1-tıl jelentıs mértékben átalakul, az állam és az
önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. A méltányos
közgyógyellátás díj, a méltányos ápolási díj, adósságrendezési támogatás, kikerült az
önkormányzat kötelezı feladatai alól. Ezeket az ellátásokat az önkormányzatoknak saját
rendeleteikben kell szabályozniuk, 2015. február 28-ig. Az ellátások helyi települési
támogatásként lesznek beépítve Szekszárd Megyei Jogú Város költségvetésbe. A rendkívüli
települési támogatásnál tartalmaz egy elemet a jogszabály, melyet kötelezı az
önkormányzatoknak alkalmazni, ez az átmenetileg nehéz élethelyzetbe került személyek
támogatása: a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére rendkívüli
települési támogatást köteles nyújtani.

Az elmondottakkal összhangban módosítani szükséges az önkormányzat által nyújtott
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások jogosultsági feltételeit a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendeletben.
A szociális rászorultak körének áttekintése alapján, a 2015. március 1-tıl megszőnı
ellátásokra tekintettel települési támogatás keretében az alább szabályozott élethelyzetekben
javasoljuk a települési támogatás megállapítását:
- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzı
személy részére.
Jelenleg 118 fı részesül ápolási díjban, az ellátást megállapító határozatokat ezekben az
esetekben, 2015. február 28-ai hatállyal vissza kell vonni. Amennyiben a közgyőlés a rendelet
módosítás elfogadása mellett dönt, az ellátás ápolási támogatásként történı,
továbbfolyósításáról kell határozatot hozni.
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Módosítás, hogy korábban, aki méltányos ápolási díjban részesült, az ellátási ideje szolgálati
jogviszonynak minısült. Az ápolási támogatás esetében még nincs meg a jogszabályi háttere,
az ellátás szolgálati jogviszonyként történı elismertetésének.
A 2014. december 31-ig megállapított lakásfenntartási támogatásokat 2015. december 31-ig
tovább kell folyósítani, de a 2015. január 1. és 2015. február 28. között benyújtott kérelmek
esetében, a lakásfenntartási támogatásokat csak 2015. február 28-ig lehet megállapítani.

2015. március 1-tıl szeretnénk a helyi lakhatási támogatást bevezetni, 3.000.- forint/hó
összegben. Hatályos szabályozás szerint, lakásfenntartási támogatás minimum összege 2.500.forint/hó, a jogosultak közel nyolcvan százalékának ezt az összeget folyósítjuk jelenleg.

Emellett a jövıben a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére rendkívüli
települési támogatás kerül majd megállapításra. A rendkívüli települési támogatás keretében
nyújtott ellátások típusai a javasolt szabályozás szerint megegyeznek a jelenlegi
önkormányzati segély típusaival.
Ezért a rendelet-tervezet szerint a rendkívüli települési támogatás az alábbiak szerint
igényelhetı:
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére (a
továbbiakban: létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott
támogatás),
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszertámogatás), így
különösen:
ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként
egy-egy betegség miatt jelentkezı magas gyógyszer kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem
képesek megfizetni, vagy
bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer költsége
együttesen olyan nagymértékő, hogy azt nem képesek viselni, vagy
c) gyermek és fiatal felnıtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.

A rendkívüli települési támogatás típusai közül csak az elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez nyújtott rendkívüli települési támogatás esetén javasolunk a jelenlegi
jogosultsági feltételekhez képest kisebb változtatást az ellátás jövedelemhatárára
vonatkozóan. A jövedelemhatárt a kérelmezık számára kedvezıbb összeghatárban
állapítanánk meg, mivel az egyedülálló kérelmezık egy része nem kaphatta meg korábban a
támogatást, ezért az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-ában állapítanánk meg az
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új jövedelemhatárt. Továbbá ezen ellátásnál javasoljuk, 35.000.- forintban a támogatás
összegének egységesítését is.

Az Szt. 26. §-a 2015. március 1-jét követıen is lehetıséget biztosít arra, hogy a képviselıtestület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítse, és a szociálisan rászorultak
részére – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli
támogatásokat is megállapítson. Erre tekintettel a közlekedési tanulóbérlet támogatás
tekintetében nem javasolunk módosítást.
Megszőnik az adósságkezelési szolgáltatás, a már megállapított ellátások 2015. december 31.
kifizethetıek, 90%-os állami normatívával.

dr. Tóth Gyula: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az elıterjesztést
a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 2/2015. (II.03.) SZEB határozata
Javaslat a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.)
önkormányzati rendelet módosítására
(2. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyőlésének a 21. számú, Javaslat a szociális ellátások helyi
szabályozásáról
szóló
8/2009.(III.30.)
önkormányzati
rendelet
módosítására elıterjesztést.
Határidı: 2015.02.05.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke

3. / napirendi pont-25.sz. közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról,
valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételérı
Elıterjesztı: Smolek Erika kodifikátor
Smolek Erika: Az Alaptörvény a közvagyonnal, közpénzekkel való gazdálkodás alkotmányos
alapelvei között a 38. cikk (4) bekezdésében és a 39. cikk (1) bekezdésében fekteti le a
közpénzek felhasználásával szemben támasztott átláthatósági követelmények keretszabályait.
Az Alaptörvény a nemzeti vagyon (melynek részét képezi az önkormányzat tulajdonában lévı
vagyon is) átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerzıdés megkötését megtiltja olyan
szervezettel, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy
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hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége nem átlátható.
Dr. Haag Éva alpolgármester asszony az Alaptörvényben foglalt átláthatósági követelmény
érvényesülését elısegítı részletszabályok megalkotását indítványozta a 2014. december 29.
napján benyújtott javaslatában az önkormányzati vagyon vonatkozásában a közpénzek
felhasználásának átláthatósága érdekében. Erre tekintettel szükséges mind a szerzıdéskötések,
mind a támogatások átláthatóságának megteremtését szolgáló szabályozás kialakítása.
Tekintettel arra, hogy a Közgyőlés 2015. évi munkatervében szerepel az államháztartáson
kívüli forrás átvételérıl és átadásáról önkormányzati rendelet alkotása, mely egyik
szegmensét jelenti az átláthatóság biztosításának, ezért az alpolgármester asszony
kezdeményezését figyelembe véve a munkaterv szerinti rendeletbe beépítésre kerülnek a
közpénzek felhasználásának átláthatóságával kapcsolatosan javasolt elıírások is.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló 2013. évi LXXXV. törvény alapján, 2013. június
22. napjától:
•

az Mötv. 41. §-a kiegészült az alábbi bekezdéssel: „(9) A helyi önkormányzat
képviselı-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó
rendelkezéseket rendeletben szabályozza.”

•

az Mötv. 42. § 4. pontja, módosult, mely alapján az alapítványi forrás átadása és
átvétele kivételével megszőnt az államháztartáson kívüli forrás átadására, átvételére
vonatkozó hatáskör átruházási tilalom.

Az Mötv. 2013. június 22-tıl hatályba lépı 41. § (9) bekezdése értelmében az
önkormányzat képviselı-testületének rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn. A javaslathoz
mellékelt rendelet-tervezet - egyebek mellett - szabályozza az államháztartáson kívüli
források átadását és átvételét. Tehát fentiekbıl következik, hogy az államháztartáson kívüli
forrás átadásáról és átvételérıl szóló önkormányzati rendelet megalkotását magasabb szintő
jogszabálynak való megfelelés indokolja.
Amikor egy pályázat kiírásra kerül, akkor a rendelet tervezet 1/a. számú melléklete szerinti
összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell kötelezıen kitöltenie a pályázónak. Amennyiben
valaki, törvényi megfogalmazásban „összeférhetetlen szervezet”-nek minısülı szervezet
számára dolgozik, akkor a törvény alapján „érintett”, és az 1. mellélet második fele szerint
nyilatkozik, továbbá a nyilatkozatot fel kell tölti a www.kozpenzpalyazat.gov.hu weboldalra.
Amennyiben valaki közpénzbıl támogatást kap, akkor nyilatkoznia szükséges, a 2. számú
mellékletben szereplı, három féle – törvényi besorolás szerinti – szervezettípusnak
megfelelıen.
dr. Tóth Gyula: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az elıterjesztést
a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 3/2015. (II.03.) SZEB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2015.
(……) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának
átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról
és átvételérıl
(3. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyőlésének a 25. számú, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyőlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete
a
közpénzek
felhasználásának
átláthatóságáról,
valamint
az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételérıl elıterjesztést.
Határidı: 2015.02.05.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke

4. / napirendi pont- 4.sz. közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a Városi Mentálhigiénés Mőhely 2015. évi támogatására
Elıterjesztı: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár, dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Gaálné Hoffercsik Dóra: A Közgyőlés 2014. évre vonatkozóan szervezet beszámolóját
elfogadta, a korábbi évekhez hasonlóan, 1.371.000.- forint támogatást kérnek feladataik
ellátásához az önkormányzattól.
dr. Tóth Gyula: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az elıterjesztést
a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 4/2015. (II.03.) SZEB határozata
Javaslat a Városi Mentálhigiénés Mőhely 2015. évi támogatására
(4. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyőlésének a 4. számú, Javaslat a Városi Mentálhigiénés Mőhely
2015. évi támogatására elıterjesztést.
Határidı: 2015.02.05.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke

5. / napirendi pont- 5 sz. közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2015. évi támogatására
Elıterjesztı: Kálóczi Andrea intézményvezetı, dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
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Kálóczi Andrea: A Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat szenvedélybetegek
három formáját mőködteti: szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek közösségi
ellátása, szenvedélybetegek alacsony küszöbő ellátása. 1999 évtıl köt feladat-ellátási
szerzıdést a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint az önkormányzattal. A
korábbi évekhez viszonyítva a csökkent a szervezet által benyújtható pályátok száma, ezért az
önkormányzaton kívüli bevételeik visszaestek. A Szolgálat a korábbi színvonalon szeretné a
vállalt feladatait teljesíteni.
Mivel a szenvedélybetegek nappali ellátása kötelezı önkormányzati feladat, az 1993. évi III.
törvény szerint, és évek óta nem emelkedett az önkormányzati támogatás mértéke
(2.000.000.- forint), a normatíva viszont az évek során nem változott, ezért kéri a Szolgálat
éves támogatásának bıvítését, 4.500.000.- forintra.
dr. Tóth Gyula: A korábbi évek 2.000.000.- forint éves támogatását látja biztosan
finanszírozhatónak, de a Közgyőlés a költségvetés ismeretében határozhat a támogatás
mértékének emelésérıl.
További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az elıterjesztést a Bizottságnak
a fenti módosítással.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 5/2015. (II.03.) SZEB határozata
Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2015. évi
támogatására
(5. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és javasolja a Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyőlésének a 5. számú, Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı
Szolgálat 2015. évi támogatására elıterjesztés kapcsán a korábbi évekhez
hasonlóan 2.000.000.- forint támogatás biztosítását azzal, hogy amennyiben a
2015. évi költségvetés azt lehetıvé tesz, úgy a Közgyőlés határozzon a
támogatás mértékének emelésérıl.
Határidı: 2015.02.05.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke

6. / napirendi pont- 8. sz. közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás megszüntetésére
Elıterjesztı: dr. Tóth Gyula elnök
dr. Tóth Gyula: A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsa a
2015. január 23. napi ülésén a Társulás 2015. február 15. napjával történı megszüntetésérıl
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döntött. További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 6/2015. (II.03.) SZEB határozata
Javaslat a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás
megszüntetésére
(6. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyőlésének a 8. számú, Javaslat a Szekszárd és Környéke
Központi Ügyeleti Társulás megszüntetésére elıterjesztést.
Határidı: 2015.02.05.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke

7. / napirendi pont- 28. sz. közgyőlési elıterjesztés, mely késıbb kerül kiküldésre
Központi ügyelet ellátásra vonatkozó feladat-ellátási megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens
dr. Tóth Gyula: A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsa a
2015. január 23. napi ülésén a Társulás 2015. február 15. napjával történı megszüntetésérıl
döntött. A 6. számú napirenddel összhangban, a Társulási Tanács felkérte Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatát, hogy az általa fenntartott Egészségügyi Gondnokságon
keresztül vállalja az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezését
és folyamatos biztosítását, a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás
tagönkormányzatai részére, a Társulás megszőnését követıen határozatlan idıre.
A feladat-ellátási szerzıdés szerint, az összes önkormányzati háziorvosoknak – rendkívüli
eseteket kivéve – részt kell venniük az ügyelet biztosításában.
Fentiekre figyelemmel Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a feladat-ellátási
szerzıdést elkészítette, mely az elıterjesztés mellékletét képezi.
További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az elıterjesztést a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 7/2015. (II.03.) SZEB határozata
Központi ügyelet ellátásra vonatkozó feladat-ellátási megállapodás
jóváhagyása
(7. számú bizottsági elıterjesztés)
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyőlésének a 28. számú, Központi ügyelet ellátásra vonatkozó
feladat-ellátási megállapodás jóváhagyása elıterjesztést.
Határidı: 2015.02.05.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke

8. / napirendi pontSzekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2015. évi munkaterve
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Rácz Zoltán Rókus: Javasolja a Bizottságnak, hogy a munkájába vonjon be több civil
szervezetet, tekintettel a szervezetek városban betöltött jelentıs szerepére, önkéntes
munkájára. A Bizottság javasolhatná a Közgyőlésnek, egy Civil Nap megtartását. A civil
szervezetek bemutatkozásának is helyet lehetne adnia a Bizottsági munka során.
dr. Tóth Gyula: A Közgyőlésnek Civil Nap bevezetését nem javasolja a Bizottság, tekintettel
arra, hogy más együttmőködési formában, a civil szervezeteket a Közgyőlés bevonja
munkájába. Például a civil szervezetek jelentıs része dolgozik együtt az önkormányzattal a
Civil Kerekasztal keretében.
A Bizottság munkatervében is szerepel a civil szervezetekkel történı kapcsolattartás. A
Bizottság a korábbi évekhez hasonlóan tervezi a szociális vonatkozású szervezetek
támogatását. Természetesen az elıbbi években bevezetett gyakorlat szerint, a szervezetek év
közben is megkereshetik problémáikkal a Bizottságot. A Bizottság anyagi lehetıségeihez
mérten igyekszik a civil szervezetek munkáját támogatni a Bizottsági Alapból.
További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az elıterjesztést a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 8/2015. (II.03.) SZEB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2015. évi munkaterve
(8. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadja 2015. évi munkatervét.
Határidı: 2015.02.05.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
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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
jegyzıkönyv-hitelesítı
Készítette:

Berbuch Miklós
bizottsági referens
Ellenjegyezte:

dr. Göttlinger István
Jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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