Iktatószám: I.B.1558-6/2012.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2012.05.29-én 14.00 órakor a házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol maradt:

Zaják Rita bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Pál József igazgatóságvezetı
Szabó Aliz Gy.K.vezetı
Forrayné Bandzi Hajnalka CSÁO vezetı
Horváth Erika intézményvezetı
Varga Balázs jegyzıi gyámügyi ügyintézı
dr. Hartmann Mária hiv.vezetı-helyettes
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

-

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság ülését 14.00 órakor megnyitja. Az elnök javasolja felvenni a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Szekszárdi Csoportja támogatási kérelmét a 6.
napirendi ponthoz, a napirendet elfogadásra javasolja.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott és
az alábbi napirendet állapította meg:
nyílt ülés
1./ napirendi pont- 140. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
2./ napirendi pont-133. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl, valamint az önkormányzat gyermekjólétigyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
3./ napirendi pont-142. számú közgyőlési elıterjesztés
Szakmai beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási
megállapodás 2011. évi megvalósulásáról
Elıterjesztı: Amreinné dr.Gál Klaudia jegyzı

4./ napirendi pont- 132. számú elıterjesztés
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2011. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Kálóczi Andrea intézményvezetı
5./ napirendi pont- szóbeli elıterjesztés
Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács kérése nyilatkozattételre

Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
6./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Zárt ülés
7./ napirendi pont
Adósságcsökkentési
támogatások
iránt
benyújtott
kérelmek
adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Elıterjesztı: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

elbírálása,

8./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
9./ napirendi pont
Kérelem lakásbérleti jogviszony folytatására, új bérlakás kijelölése
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
10./ napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

1. napirendi pont- 140. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı

Pál József: Nincs kiegészíteni valója az elıterjesztéshez.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a rendelettervezetet a
közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
48/2012. (V.29.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a 9/2012.(III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyőlésének …/2012. (…) önkormányzati rendelettervezetét.
Határidı: 2012.05.31.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2./ napirendi pont-133. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl, valamint az önkormányzat
gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az önkormányzat gyermekvédelmi
beszámolóját minden évben el kell küldeni a Tolna Megyei Kormányhivatalnak. Bemutatja a
meghívott elıadókat.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy az elıterjesztés sorrendjében tárgyalja a bizottság a
beszámolót. A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójával kezdheti a bizottság a megtárgyalást.
Horváth Jánosné: Megkérdezi, hogy az idén is lebonyolítja-e a szolgálat a nyári
gyermekétkeztetés programot?
Szabó Alíz: Természetesen, a tavalyihoz hasonlóan állítanak egy listát a rászoruló
családokból és ugyanúgy programokat biztosítanak a gyerekeknek, illetve felügyelik az
ételhordást.
Dr. Tóth Gyula: Megköszöni a tavalyi munkát, javasolja a bizottságnak, hogy a Családok
Átmeneti Otthona beszámolójával folytassák a munkát.
Forrainé Bandzi Hajnalka: Szeretné tájékoztatni a bizottságot, hogy az anyagküldéskor hiba
történhetett az informatikai rendszerben, mert egy táblázatban nem látszanak az adatok.
Szívesen átküldi a táblázatot a bizottság tagjainak.
Horváth Erika: Az elıterjesztése utolsó mondatában leírta, hogy családi napközi csoport
kialakítására kerül sor a Kadarka utcai épületben. A medinai óvodában már mőködik családi
napközi csoport. Problémája, hogy közoktatási megállapodásokkal mőködik a medinai
csoport is, azonban a kistérségi társulás augusztus 31-vel megszőnik elıreláthatólag.
Vélhetıen a városnak nem lesz érdeke a közoktatási megállapodások megtartása, ha nem lesz
a mostanihoz hasonló finanszírozási háttér. Ez azt jelenti, hogy a megnyert több millió
forintot vissza kell fizetnie az önkormányzatnak.
Megkérdezi, hogy az új térítési díjas rendeletben meghatározott gondozási díjaknál
bevezetésre kerülhet-e egy rendkívüli méltányosság? Konkrét esete egy középsúlyos értelmi
fogyatékos egyedülálló anya két gyermekkel, aki éppen túllépi a jövedelemhatárt, így kb.havi
20.000,-Ft gondozási díjat kell kifizetnie, ami nem megy, a gyerekek pedig védınıi javaslatra
kerültek be az oviba, a helyzetük a továbbiakban kétséges.
Dr. Fıfai Klára: A rendelet jelenleg nem ad lehetıséget egyéni elbírálásra.
Dr. Tóth Gyula: A Jegyzınıhöz lehet fordulni ezzel az üggyel. A jegyzıi gyámügyi
beszámolóval folytatják.
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Varga Balázs: Nem kívánja kiegészíteni a leírtakat.
Dr. Tóth Gyula: A városi gyámhivatallal folytatják a beszámolót.
Dr. Hartmann Mária: 2011-ben teljes létszámmal, magas szinten végezte a gyámhivatal a
munkáját.
Dr. Tóth Gyula: Megköszöni, az önkormányzat pénzbeli és természetbeni támogatásaival és a
gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott ellátásokkal folytatják.
Dr. Fıfai Klára: Ebben a fejezetben vannak felsorolva mindazon támogatások, melyek a
gyermekek után járnak az ügyfeleknek. A tavalyi évhez képest nem változtak ezek a
támogatások.
Dr. Tóth Gyula: Megköszöni a beszámolókat, elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
49/2012. (V.29.) SZEB határozat:
Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl, valamint az
önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Városi Gyámhivatal, valamint az
önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti-gyermekvédelmi ellátásáról szóló
beszámolót a Közgyőlésnek.
Határidı: 2012.05.31.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
3./ napirendi pont
Szakmai beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási
megállapodás 2011. évi megvalósulásáról
Elıterjesztı: Amreinné dr.Gál Klaudia jegyzı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a megyei jogú városoknak a saját állami
gondoskodásban nevelkedı gyermekei után fizetnie kell és ezért minden évben szakmai
beszámolót küld most már a Tolna Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerve.
Dr. Tóth Gyula: Elfogadásra javasolja a bizottság a közgyőlésnek a beszámolót.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

50/2012. (V.29.) SZEB határozat:
Szakmai beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött
feladat-ellátási megállapodás 2011. évi megvalósulásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a szakmai beszámolót a
gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási megállapodás
2011. évi megvalósulásáról.
Határidı: 2012.06.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
4./ napirendi pont
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2011. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Kálóczi Andrea intézményvezetı
Dr. Tóth Gyula: Tekintettel arra, hogy Kálóczi Andrea nem jelent meg elıterjesztıként az
ülésen, határozati javaslata, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a RÉV
beszámolóját.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
51/2012. (V.29.) SZEB határozat:
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2011. évi
tevékenységérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek a Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítı
Szolgálat 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolót.
Határidı: 2012.06.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
5./ napirendi pont- szóbeli elıterjesztés
Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács kérése nyilatkozattételre
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az önkormányzat tagja a Dél-Dunántúli
Regionális Egészségügyi Tanácsnak. Az önkormányzat delegáltja Dr.Vastag Oszkár, aki
tájékoztatta az Aljegyzı Urat, hogy a Tanács már nem tölti be azt a funkcióját, amire
megalapították és évente 200.000,-Ft tagdíjat kell az önkormányzatnak fizetnie.
Dr. Tóth Gyula: Felteszi határozati javaslatnak, hogy a bizottság javasolja a közgyőlésnek a
tagság megszüntetését, tekintettel arra, hogy a tanács nem tölti be a megalakulásakor nyújtott
funkcióját.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
52/2012. (V.29.) SZEB határozat:
Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Egyesület kérése nyilatkozattételre
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
szüntesse meg tagságát a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi
Egyesületben, tekintettel arra, hogy az Egyesület már nem tölti be
megalakulásakor nyújtott funkcióját.
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Határidı: 2012.06.30.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
6./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Tóth Gyula: Az elıterjesztésben elsı helyen szereplı Értelmi Fejlıdésükben
Akadályozottak Tolna Megyei Szervezetének kérelmére határozati javaslata 100.000,-Ft
támogatás biztosítása a megjelölt tábor költségeinek finanszírozására.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
53/2012. (V.29.) SZEB határozat:
Értelmi Fejlıdésükben Akadályozottak Tolna Megyei Szervezetének
támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 100.000,-Ft támogatást biztosít az Értelmi
Fejlıdésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete részére a
Siófok-Sóstói „Életmód” tábor szállás és étkezési költségeinek finanszírozására
a bizottság 2012. évi pénzügyi alapja terhére.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatási összeg utalására.
Határidı: 2012.06.15.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Pál József igazgatóságvezetı
Horváth Jánosné: Szeretné jelezni a bizottságnak, hogy a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete
tudomása szerint a Humán Bizottsághoz is hasonló tartalmú kérelemmel fordult, úgy
gondolja, hogy figyelni kell, nehogy két támogatást kapjanak a szervezetek ugyanarra a célra.
Bálint Zoltán: Tájékoztatja a bizottságot, hogy nagy összegő bérleti díj tartozása van az
egyesületnek a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. felé.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy 200.000,-Ft támogatást biztosítson a bizottság kifejezetten a
bérleti díj rendezésére és ezzel számoljon el az egyesület.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
54/2012.(V.29.) SZEB határozat:
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 200.000,-Ft támogatást biztosít a Vakok és
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete részére a Szekszárd, Hunyadi u.4.
szám alatti helyiségük bérleti díjának rendezésére a bizottság 2012. évi
pénzügyi alapja terhére.
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A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatási összeg utalására.
Határidı: 2012.06.15.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Pál József igazgatóságvezetı
Dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy az ILCO Egyesület részére 80.000,-Ft támogatást biztosítson
a bizottság a megjelölt kirándulás költségeinek a fedezésére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
55/2012.(V.29.) SZEB határozat:
A Tolna Megyei ILCO Egyesület támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 80.000,-Ft támogatást biztosít a Tolna Megyei ILCO
Egyesület részére az egyesület tagjainak szervezendı kétnapos kirándulás
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: 2012.06.15.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Pál József igazgatóságvezetı
Dr. Tóth Gyula: Az önkormányzat szőkös anyagi forrása miatt nem javasolja támogatni az
Anyaoltalmazó Alapítvány kérelmét.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
56/2012.(V.29.) SZEB határozat:
Az Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága szőkös pénzügyi kerete miatt nem tudja támogatni az
Anyaoltalmazó Alapítvány tevékenységét.
Határidı: 2012.06.15.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy a Szekszárdi Református Egyházközség részére 100.000,-Ftot biztosítson a bizottság a Hittan Tanévzáró Ünnepség költségeinek fedezésére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
57/2012.(V.29.) SZEB határozat:
A Szekszárdi Református Egyházközség támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 100.000,-Ft támogatást biztosít a Szekszárdi
Református Egyházközség részére az általa szervezendı Egyházmegyei Hittan
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Tanévzáró Ünnepség költségeinek fedezésére 2012. évi pénzügyi alapja
terhére.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatási összeg utalására.
Határidı: 2012.06.15.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Pál József igazgatóságvezetı
Dr. Tóth Gyula: Az önkormányzat szőkös anyagi forrása miatt nem javasolja támogatni a
Baka István Általános Iskola kérelmét.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
58/2012.(V.29.) SZEB határozat:
A Baka István Általános Iskola támogatási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága szőkös pénzügyi kerete miatt nem tudja támogatni a
Baka István Általános Iskola támogatási kérelmét.
Határidı: 2012.06.15.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Pál József igazgatóságvezetı
Dr. Tóth Gyula: A bizottság minden évben támogatja a Szociális Központ lakóinak
nyaralását, az idén is javasolja megszavazni a kért 300.000,-Ft-ot.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
59/2012.(V.29.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Központjának
támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 300.000,-Ft támogatást biztosít Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzat Szociális Központja részére az intézményi ellátottak
üdültetési költségeinek fedezésére 2012. évi pénzügyi alapja terhére.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatási összeg utalására.
Határidı: 2012.06.15.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Pál József igazgatóságvezetı
Dr. Tóth Gyula: A Fogyatékosok Nappali Intézményének a fellépési költségét is évente
támogatják, idén, 100.000,-Ft támogatást javasol az intézménynek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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60/2012.(V.29.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Központja
Fogyatékosok Nappali Intézményének támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 100.000,-Ft támogatást biztosít Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzat Szociális Központja Fogyatékosok Nappali
Intézménye részére a 2012.06.22-2012.06.25. között megrendezésre kerülı
szolnoki kulturális fesztivál költségeinek fedezésére 2012. évi pénzügyi alapja
terhére.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatási összeg utalására.
Határidı: 2012.06.15.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Pál József igazgatóságvezetı
Dr. Tóth Gyula: 50.000,-Ft támogatást javasol a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi
Érdekszövetségének a fenntartási költségek fedezésére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
61/2012. (V.29.) SZEB határozat:
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 50.000,-Ft támogatást biztosít a Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége részére
a szervezet fenntartási
költségeinek fedezésére 2012. évi pénzügyi alapja terhére.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatási összeg utalására.
Határidı: 2012.06.15.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Pál József igazgatóságvezetı
Lemle Béláné: Bejelenti a tartózkodását az ügyben.
Dr. Tóth Gyula: A Máltai Szeretetszolgálat részére 180.000,-Ft támogatást javasol
megszavazni.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,1
tartózkodás ellenében elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
62/2012.(V.29.) SZEB határozat:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Szekszárdi
Csoportja támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 180.000,-Ft támogatást biztosít a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Szekszárdi Csoportja részére
a
szervezet fenntartási költségeinek fedezésére 2012. évi pénzügyi alapja terhére.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatási összeg utalására.

9

Határidı: 2012.06.15.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Pál József igazgatóságvezetı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók
Egyesülete azt kéri, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. által kezelt önkormányzati ingatlan
bérleti jogát május hónapban ne pályáztassák meg, tekintettel arra, hogy folyamatban van egy
ingatlan-felújítási pályázat, melynek még nem tudják az eredményét.
Dr. Tóth Gyula: A bizottság javasolja a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-nek, hogy 2012. május
hónapban még ne pályáztassák meg a Szekszárd, Rákóczi u.57. szám alatti önkormányzati
ingatlan bérleti jogát.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
63/2012.(V.29.) SZEB határozat:
Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága javasolja a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-nek, hogy a
Szekszárd, Rákóczi u.57. szám alatti önkormányzati ingatlant 2012. május
hónapban még ne pályáztassa meg az Egyesület kérésére.
Határidı: 2012.05.31.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Dr. Tóth Gyula: Az önkormányzat szőkös anyagi forrása miatt nem javasolja támogatni a
pécsi Peter Cerny Alapítványt a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
64/2012.(V.29.) SZEB határozat:
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatási
kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága szőkös pénzügyi kerete miatt jelenleg nem áll
módjában támogatni a Peter Cerny Alapítványt.
Határidı: 2012.06.15.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

A bizottság elnöke a nyílt ülést 15.10 órakor berekeszti. A bizottság a továbbiakban zárt ülés
keretében folytatja a munkát.
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K. m. f.
Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Készítette:
Radványi Petra
bizottsági referens

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
Jegyzı
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