SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I.B.1896-15/2008.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2008. december 16-án (kedden) 15 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti
Házasságkötı termében megtartott nyilvános ülésérıl

Jelen vannak:

dr. Tóth Gyula elnök,
Ilosfai Gábor, Csillagné Szántó Polixéna,
Dr. Gaál Zsuzsanna, Horváth Jánosné, Maller
Béla bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára irodavezetı
Takács Béláné Egészségügyi Gondnokságvezetı
dr. Szabó Tímea bizottsági referens, jkv.vezetı

Igazoltan távol maradtak:

Sárközi János József bizottsági tag

Jelen lévı meghívottak:

Kálóczi Andrea intézményvetı
Rottenbacher Ádám igazgató

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság ülését 15 órakor megnyitja.
Maller Béla javasolja, hogy a Bizottság napirendi pontként vegye fel a „Köszönetnyilvánítás
a Szociális és Egészségügyi Bizottság felügyelete alá tartozó szociális intézmények felé”.
Dr. Fıfai Klára javasolja felvenni a napirendi pontok közé a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyőlésének 2009. évi munkatervét”, valamint „Beszámoló a dél-dunántúli általános és
középiskolás fiatalok attitüdváltozásai komplex vizsgálatának szekszárdi eredményeirıl”.
Nyílt ülésre kéri még felvenni a „117/2007. (IX.25.) SZEB határozat visszavonását”. Továbbá
zárt ülésre javasolja felvenni napirendi pontként „Kérelem étkezési térítési díj csökkentésére”.
Dr. Tóth Gyula javasolja 1. napirendi pontként tárgyalni a „Javaslat a Karitász RÉV
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal megkötött ellátási szerzıdés meghosszabbítására”
elıterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a bizottság egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:

Napirend

NYILVÁNOS ülés napirendje:
1./ napirendi pont
Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal megkötött ellátási
szerzıdés meghosszabbítására - 300. sz. közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı
Meghívott: Kálóczi Andrea Karitász RÉV intézményvezetıje
Kocsis-Kisantal Orsolya
2. napirendi pont
Beszámoló a dél-dunántúli általános és középiskolás fiatalok attitüdváltozásai komplex
vizsgálatának szekszárdi eredményeirıl
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára irodavezetı
Meghívott: Kálóczi Andrea Karitász RÉV intézményvezetıje
3./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı
4./ napirendi pont
SZMJVÖ Szociális Központ dolgozói létszáma növelésének engedélyezése - 321. sz.
közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı
Meghívott: Rottenbacher Ádám igazgató
5./ napirendi pont
Szociális Központ Érdekképviseleti fórumának létrehozása - 325. sz. közgyőlési
elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı
Meghívott: Rottenbacher Ádám igazgató
6./ napirendi pont
117/2007. (IX.25.) SZEB határozat visszavonása
Elıterjesztı: Takács Béláné gondnokságvezetı
7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. évi munkaterve
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára irodavezetı
8./ napirendi pont
Köszönetnyilvánítás a Szociális és Egészségügyi Bizottság felügyelete alá tartozó
szociális és egészségügyi intézmények felé
Elıterjesztı: Maller Béla bizottsági tag
ZÁRT ülés napirendje:
9./ napirendi pont

Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı
Meghívott: Gyergyóviné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó
10./ napirendi pont
Lakásbérleti szerzıdés meghosszabbítás
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı
11./ napirendi pont
Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására 322. sz. közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı
12./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı
13./ napirendi pont
Kérelem étkezési térítési díj csökkentésére
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára irodavezetı

……………………………………………………………………………………………….......

A bizottság az elfogadott napirend alapján megkezdi munkáját 15.10 perckor.

1./ napirendi pont
Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal megkötött ellátási
szerzıdés meghosszabbítására - 300. sz. közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı
Meghívott: Kálóczi Andrea Karitász RÉV intézményvezetıje
Kocsis-Kisantal Orsolya
Kálóczi Andrea elmondja, hogy néhány kiegészítése lenne az ellátási szerzıdéssel
kapcsolatban. Az ellátási szerzıdés idıtartama nem változna, maradna 3 év. Javasolja
megvitatni a szerzıdés 9. pontját, mely az alkalmazottak számára vonatkozik. Minden év
elején jogszabály alapján módosul az alkalmazottak száma, ezért célszerőbb lenne úgy
módosítani az ellátási szerzıdést, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelıen alakuljon az
alkalmazottak száma.
Továbbá változtatást javasol a 10. pont tekintetében is. Eddig az Önkormányzat a tárgyévre
megállapított finanszírozási összeget negyedévente, a negyedév elsı hónapjában elıre,
egyenlı részletekben utalta át az Alapítvány által megadott bankszámlaszámra. Azonban ez
az átutalás eddig nem történt meg negyedévente. Javasolja, hogy az átutalás történjen évente
kétszer, legyen félévkor és évvégén.
Dr. Tóth Gyula hozzáteszi, hogy az éves két utalás történjen egyszer az év 2. negyedév elsı
hónapjában, és a 4. negyedév elsı hónapjában.

A bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta a bizottság elnökének javaslatát és az
alábbi határozatot hozta:
170/2008. (XII.16.) SZEB határozat
Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı
Szolgálattal megkötött ellátási szerzıdés
meghosszabbítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottság a 300. közgyőlési elıterjesztést
megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja az alábbi
változtatásokkal.
A 9. pont tekintetében:
„ Az Alapítvány a vállalt tevékenységét a hatályos
jogszabályoknak megfelelı számú alkalmazottal végzi, és
megbízási szerzıdéssel más szakembereket is alkalmaz..”
A 10. pont tekintetében:
Az Önkormányzat a tárgyévre megállapított finanszírozási
összeg hathavi arányos részét félévente, a 2. negyedév
elsı hónapjában, valamint a 4. negyedév elsı hónapjában
elıre, egyenlı részletekben utalja át az Alapítvány által
megadott OTP Szekszárd 11746005-20009726 számú
bankszámlára a mőködés biztonsága érdekében.
Határidı: 2008. december 19.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2. napirendi pont
Beszámoló a dél-dunántúli általános és középiskolás fiatalok attitüdváltozásai komplex
vizsgálatának szekszárdi eredményeirıl
Elıterjesztı: Kálóczi Andrea Karitász RÉV intézményvezetıje
Kálóczi Andrea beszámol a kutatás eredményeirıl, amit a dél-dunántúli kábítószer ügy
egyeztetı fórummal közösen valósított meg a Karitász RÉV. A kutatás eredményét több
különbözı fórumon kívánják prezentálni, többek között a közgyőlés elıtt is. Az iskolákkal
egyesével veszik fel a kapcsolatot, hogy a prevenciós programoknak nagyobb nyomatékot
adjanak. Ugyanis az iskolák maguk döntik el, hogy kívánnak bármilyen prevenciós
programban részt venni vagy sem. Ha folytatnak is prevenciós programot az iskolákban, nincs
hatásvizsgálatuk, ami elengedhetetlenül fontos a prevenciós programok eredményének
eléréséhez. Ennek következtébe arra kéri a Bizottságot, valamint az Önkormányzatot, hogy
segítsen a prevenciós programok népszerősítésében. Fontos lenne, hogy az iskolák
mindenképpen pályázzanak a prevenció kapcsán. Így arra kéri az Önkormányzatot, hogy a
prevenciós pályázati kiírást közvetlenül a polgármester írja alá, ezzel is nyomatékosítva, hogy
ez igenis fontos az iskolák számára.

A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy a kutatás 17 iskolában történt, 14 és 16 évesek
körében.
Csillagné Szántó Polixéna megkérdezi, hogy minden iskola vállalta a közremőködést a
kutatásban.
Kálóczi Andrea válaszol, hogy igen, minden iskola közremőködött.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
171/2008. (XII.16.) SZEB határozat
Beszámoló a dél-dunántúli általános és középiskolás
fiatalok attitüdváltozásai komplex vizsgálatának
szekszárdi eredményeirıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottság a beszámolót a dél-dunántúli
általános és középiskolás fiatalok attitüdváltozásai
komplex vizsgálatának szekszárdi eredményeirıl
meghallgatta és a határozati javaslat 6 pontját támogatja.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

3./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı
1. Tolna Megyei ILCO Egyesület
Dr. Tóth Gyula javasolja a 100.000 Ft támogatás megadását.
A bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta a bizottság elnökének javaslatát és az
alábbi határozatot hozta:
172/2008. (XII.16.) SZEB határozat
A Tolna Megyei ILCO Egyesület támogatási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a Tolna Megyei ILCO
Egyesület számára 100.000 Ft összegő támogatást biztosít
bizottsági alapja terhére a kérelemben megjelölt
karácsonyi ünnepséghez.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a támogatási szerzıdés elkészítésérıl és a
támogatási összeg átutalásáról.

Határidı: 2008. december 31.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
Dr. Fıfai Klára Szociális Iroda vezetıje

2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi csoportja
Dr. Tóth Gyula elmondja, hogy a kérelemben a roma gyerekek számára is kérnek pénzt,
hogy karácsonyi ajándékcsomagokat tudjanak számukra kiosztani, de hozzáteszi, hogy erre a
Bizottság már adott támogatást.
Dr. Fıfai Klára javasolja, hogy a Bizottság 200.000 Ft összeggel támogassa a Máltai
Szeretetszolgálat Szekszárdi csoportját.
A bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta dr. Fıfai Klára javaslatát és az alábbi
határozatot hozta:
173/2008. (XII.16.) SZEB határozat
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi
csoportjának támogatási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi
Bizottsága
a
Magyar
Máltai
Szeretetszolgálat Szekszárdi csoportja számára 200.000
Ft összegő támogatást biztosít bizottsági alapja terhére a
kérelemben
megjelölt
karácsonyi
csomagok
elkészítéséhez.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a támogatási szerzıdés elkészítésérıl és a
támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2008. december 31.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
Dr. Fıfai Klára Szociális Iroda vezetıje

4./ napirendi pont
SZMJVÖ Szociális Központ dolgozói létszáma növelésének engedélyezése - 321. sz.
közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı
Meghívott: Rottenbacher Ádám igazgató
Rottenbacher Ádám ismerteti az elıterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
174/2008. (XII.16.) SZEB határozat

SZMJVÖ Szociális Központ dolgozói létszámának
növelésének engedélyezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottság 2008. december 16-án tartott
ülésén a 321. számú közgyőlési elıterjesztést
megtárgyalta, egyhangúlag támogatja a határozati
javaslatot és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2008. december 19.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

5./ napirendi pont
Szociális Központ Érdekképviseleti fórumának létrehozása - 325. sz. közgyőlési
elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı
Meghívott: Rottenbacher Ádám igazgató
Dr. Fıfai Klára elmondja, hogy jogszabály írja elı érdekképviseleti fórum létrehozását.
Tolnán most hozzák létre, ehhez az Önkormányzatnak csak jóvá kell hagynia az
alapszabályát, az érdekképviseleti fórum tagjai közé személyt nem kell delegálnia. Azonban
jogszabály szerint a Szociális Központban mőködı két Idısek Otthonának is két
érdekképviseleti fórumot kell felállítania, amelybe a Bizottságnak egy-egy tagot kell
delegálnia. Egyet a Kadarkai utcai és egyet a Mérey utcai Idısek Otthona érdekképviseleti
fóruma tagjai közé.
Dr. Tóth Gyula Maller Béla személyét javasolja a Mérey utcai fórum tagjai közé, míg a
Kadarka utcai fórum tagjai közé Horváth Jánosné személyét javasolja.
A bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta a bizottság elnökének javaslatát és az
alábbi határozatot hozta:
175/2008. (XII.16.) SZEB határozat
Szociális Központ Érdekképviseleti fórumának
létrehozása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottság 2008. december 16-án tartott
ülésén a 325. számú közgyőlési elıterjesztést
megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja. A Mérey utcai
Idısek Otthona érdekképviseleti fórum tagjai közé Maller
Béla személyét javasolja delegálni, a Kadarka utcai Idısek
Otthona érdekképviseleti fórum tagjai közé Horváth
Jánosné személyét.
Határidı: 2008. december 19.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

6./ napirendi pont

117/2007. (IX.25.) SZEB határozat visszavonása
Elıterjesztı: Takács Béláné gondnokságvezetı
Takács Béláné ismerteti az elıterjesztést. A tavalyi év folyamán a Szociális és Egészségügyi
Bizottság engedélyezte, hogy a IX. számú háziorvosi rendelıben dr. Kassai Enikı IX. számú
háziorvos magánorvosi rendelést folytasson. Dr. Kassai Enikı július elsejétıl elment
Szekszárdról, de helyettesítéssel vállalta, hogy ellátja a háziorvosi teendıket. Idıközben
értékesítette a praxisát dr. Domány Eszter háziorvosnak, akit a közgyőlés megszavazott.
Mivel dr. Kassai Enikı értékesítette háziorvosi praxisát dr. Domány Eszter számára, Takács
Béláné javasolja, hogy vissza kellene vonni dr. Kassai Enikı magánorvosi rendelıjére az
engedélyt.
A bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta a bizottság elnökének javaslatát és az
alábbi határozatot hozta:
176/2008. (XII.16.) SZEB határozat
117/2007. (IX.25.) SZEB határozat visszavonása
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Szekszárd Wigand János tér 1-ben mőködı
önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelı magáncélú
használatának engedélyezésérıl szóló 117/2007. (IX.25.)
SZEB határozatát 2008. december 31. hatállyal visszavonja.
A Bizottság felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetıjét,
hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidı: 2008. december 31.
Felelıs: Takács Béláné Egészségügyi Gondnokság
vezetıje

7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. évi munkaterve
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára irodavezetı
Dr. Gaál Zsuzsanna a következı javaslatot teszi a Közgyőlés 2009. évi munkatervébe: A
háziorvosi rendelık akadálymentesítése.
Maller Béla a következı javaslatot teszi a Közgyőlés 2009. évi munkatervébe: Beszámoló a
Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat mőködésének 2008. évi tapasztalatairól
A bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta a bizottság tagjainak javaslatait és az
alábbi határozatot hozta:

177/2008. (XII.16.) SZEB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. évi
munkaterve

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottság 2008. december 16-án tartott
ülésén a 314. számú közgyőlési elıterjesztést
megtárgyalta,és a következı napirendi pontokat javasolja
felvenni a Közgyőlés 2009. évi munkatervébe:
1. A háziorvosi rendelık akadálymentesítése
2.Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı
Szolgálat mőködésének 2008. évi tapasztalatairól
Határidı: 2008. december 19.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

8./ napirendi pont
Köszönetnyilvánítás a Szociális és Egészségügyi Bizottság felügyelete alá tartozó
szociális és egészségügyi intézmények felé
Elıterjesztı: Maller Béla bizottsági tag
Maller Béla javasolja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság írásban köszönje meg a
felügyelete alá tartozó szociális intézmények és a Szociális Iroda dolgozóinak egész éves
munkáját és kívánjon kellemes ünnepeket.
A bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta a bizottság tagjának a javaslatát és
az alábbi határozatot hozta:
178/2008. (XII.16.) SZEB határozat
Maller Béla javaslata
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megköszöni a felügyelete alá
tartozó szociális és egészségügyi intézmények és a
Szociális Iroda dolgozóinak egész éves munkáját és
kellemes ünnepeket kíván.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök.

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 15.40. perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen
folytatja a munkáját.

K.m.f
dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Készítette:
dr. Szabó Tímea
jkv.vezetı
Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı

