Iktatószám: I.B.1915-3/2011.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2010.03.07-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı
termében megtartott nyílt ülésérıl
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol maradt:

-

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Pál József igazgatóság-vezetı
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı
Pócs Margit (dr. Haag Éva alpolgármester
helyett)
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens

Meghívottak:

Kálóczi Andrea intézményvezetı
Ácsné Oláh Gabriella Civil Kerekasztal elnöke

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 5 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság elnöke az ülést 14.00 órakor megnyitja.
Az elnök javasolja, hogy plusz napirendi pontként a zárt ülést követıen, nyílt ülés keretében
tárgyalva vegyék fel a „A Szekszárd, Honvéd u.17/A. szám alatti „fecskeházi” lakások
használatba vételének meghosszabbítása” címő napirendi pontot.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a bizottság egyhangúlag, 5 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
Nyílt ülés:
1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének
elfogadása (II. forduló)-43 .számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság-vezetı
2./ napirendi pont
Tájékoztató a Civil Koncepció 2010. évi megvalósulásáról
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester
3./ napirendi pont
Beszámoló a Kábítószerprobléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
és a KEF munkájának tapasztalatairól- 40. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

4./ napirendi pont
Javaslat iskolatej-ellátás biztosítására
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
ZÁRT ülés
5./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Elıterjesztı: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó
6./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdés meghosszabbítására, bérlıkijelılés a Szekszárd,
Honvéd u.17/A. szám alatti fecskeházi lakásra
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetı
7./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról (2010. IV. negyedév)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetı
8./ napirendi pont
Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására- 44.
számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetı
9./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetı
Nyílt ülés
10./ napirendi pont
A Szekszárd, Honvéd u.17/A. szám alatti „fecskeházi” lakások használatba vételének
meghosszabbítása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetıje
1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének
elfogadása (II. forduló)-43 .számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Pál József igazgatóság-vezetı
Pál József: Elmondja, hogy az idei költségvetés tartalmában és szerkezetében is eltér a
korábbiaktól. Ennek oka többek között, hogy integráció jött létre a KESZ, az
intézményrendszer és a Polgármesteri Hivatal között. 2010 novemberében fogadta el a
Közgyőlés a költségvetési koncepciót, mely tartalmazta a mostani költségvetési elemeket.
Véleménye szerint alapos elıkészítı munkát végeztek, mely kezdıdött a koncepció
elkészítésével, folytatódott a körirattal, tervezési munkaanyagokkal, melynek betartásával
minden intézményvezetı maga határozta meg a költségvetési tervét. Az intézményi dologi
kiadásoknál 3.5 százalékos inflációval számoltak, ez is új elem a korábbiakhoz képest.
Idıközben megkapták a könyvvizsgálói jelentést, az összegzı részt kiemeli, mely szerint az
elıterjesztés számszakilag megfelel a törvényi elıírásoknak.

Dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy a Bizottság a saját területét és intézményeit érintı
költségvetési alfejezeteket nézze át. Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a
Bizottság elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a költségvetést.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás ellenében megszavazott és az alábbi határozatot hozta:
25/2011. (III.7.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési
rendeletének elfogadása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletét az elıterjesztésben
foglaltak alapján.
Határidı: 2011.03.08.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2./ napirendi pont
Tájékoztató a Civil Koncepció 2010. évi megvalósulásáról
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester
Pócs Margit: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy dr. Haag Éva egyéb elfoglaltsága miatt ı
mondja el a koncepció megvalósulását. Ha nem sikerült áttekinteni az anyagot, összefoglalja a
tartalmát: 2010-ben bıvült a pályázati tevékenysége a civileknek és az önkormányzatnak,
kiemeli az AGORA programot és a TÁMOP 2.3-as pályázatot példaként. Tavalyi évben
létrejött a klímastratégia sok civil szervezetnek köszönhetıen.
A tavalyi Európa Kulturális Fıvárosa programsorozat elemei közül kettı szekszárdi
helyszínen volt. A sportrendezvények közül is néhányat civil szervezet valósított meg.
Az önkormányzat elsıdleges partnere a Civil Kerekasztal, melynek vezetıje Ácsné Oláh
Gabriella.
Az önkormányzati támogatások összegzésénél kiderül, hogy 7 millió forinttal kevesebb jutott
a civileknek 2010-ben, de az önkormányzat költségvetése is szőkebb volt. A természetben
kapott támogatás viszont nagyobb volt ebben az évben.
Szekszárdon jelenleg 299 civil szervezet van, a mellékletben fel vannak sorolva.
A négyes táblázatban fel van tüntetve, hogy 136 szervezet részesült támogatásban a 2010-es
évben.
Zaják Rita: Az önkormányzat által biztosított természetbeni juttatás a terembérletek
szempontjából hogyan mőködik?
Pócs Margit: A Humán Bizottság tárgyalt errıl a mai napon, miszerint egységesíteni kellene,
hogy az intézmények milyen terembérleti díjakat kérjenek, és hogyan történjen az
önkormányzati intézmények terembérlete, valamint az elszámolás.
Lemle Béláné: Az rendben van, hogy a terembérleti díjakat egységesíteni kell, de gondolni
kell arra, hogy egy rendezvény során portaszolgálatot, takarítószemélyzetet, egyebeket is
biztosítani kell, melyek ugyancsak költségeket vonnak maguk után.
Szóval ezeket is szabályozni kell egy megállapodásban.
Dr. Tóth Gyula: Köszöni a Bizottság a tájékoztatót.

3./ napirendi pont
Beszámoló a Kábítószerprobléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
és a KEF munkájának tapasztalatairól- 40. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester
Kálóczi Andrea: Az elıterjesztésben nem szerepel, de szeretné elmondani, hogy 2009
decemberében elfogadták az új Nemzeti Drogstratégiát, ami már nem érvényes. Ezzel a
szakma nem ért egyet.
Lemle Béláné: Mikor készül el az új?
Kálóczi Andrea: Egy szakmai munkacsoportot szeretnének összehívni, amely elıkészíti az új
stratégiát, egyenlıre áll a koncepció, mely nem viszi elıre a dolgokat. A kábítószerprobléma
nem lehet politikai kérdés véleménye szerint.
Hollendus Zsolt: Az elızı stratégiában helyet kaptak a belövıszobák.
Kálóczi Andrea: A stratégiában egy mondattal szerepel a belövıszoba, nem Magyarországon
vannak ilyenek, hanem Nyugat-Európában. Olyan helyeken hozták létre, ahol nagy a
fertızésveszély, erıszakos cselekmények stb. A belövıszobák nem azt szolgálják, hogy több
intravénás szerhasználó legyen, ez tévhit.
Hollendus Zsolt: Ha valamit tiltanak, akkor azoknak, akik csinálják, mégis biztonságosabbá
teszik?
Kálóczi Andrea: Így van. Egy civil és kormányzati találkozón volt, úgy tőnik, hogy még
mindig áll a stratégia, a szakemberek nem tudnak pályázni, nem tudják, milyen követendı
irány van.
Lemle Béláné: A kormányzat azt várja, hogy a szakemberek javasoljanak új koncepciót, mely
alapján az új drogstratégiát meg lehet alkotni.
Kálóczi Andrea: A szakma a 2009-es stratégiával egyetértett, nem tudja, milyen új elemei
lesznek a leendınek.
Dr. Tóth Gyula: Véleménye szerint zárják le a vitát, az elıterjesztés nem ezzel foglalkozik,
megköszöni a KEF eddig végzett munkáját és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag megszavazott és az alábbi határozatot hozta:
26/2011. (03.07.) SZEB határozat:
Beszámoló a Kábítószerprobléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
Kábítószerprobléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeirıl és a
KEF munkájának tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek és egyben megköszöni a KEF eddig végzett munkáját.
Határidı: 2011.03.08.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

4./ napirendi pont
Javaslat iskolatej-ellátás biztosítására
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Dr. Tóth Gyula: Megkérdezi, hogy az idei költségvetésbe iskolatej-ellátásra betervezett 7.7
millió forint elıfinanszírozásra van-e elkülönítve?
Kocsis-Kisantal Orsolya: Igen, negyedévente tudja az önkormányzat visszaigényelni a
költségeket. 2.7 millió forintba kerül a program az önkormányzatnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag megszavazott és az alábbi határozatot hozta:
27/2011. (03.07.) SZEB határozat:
Javaslat iskolatej-ellátás biztosítására
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága támogatja az Önkormányzat iskolatej programban való részvételét,
és javasolja a Közgyőlésnek, hogy ennek megvalósításához szükséges
fedezetként 7.700 eFt-ot a 2011. évi költségvetése terhére biztosítson.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy ezen összeget az
önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló rendeletébe építse be.
3. A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a TOLNATEJ Tolna Megyei
Tejipari Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal 2011. március 1-tıl 2011.
december 31. napjáig terjedı idıszakra az iskolatej-ellátás biztosítása
érdekében megkötendı szállítási szerzıdés aláírására.
Határidı: 2011. március 7.
Felelıs: az 1. pont tekintetében Dr. Tóth Gyula a SZEB elnöke
a 2. pont tekintetében Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
a 3. pont tekintetében Horváth István polgármester

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.50 perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja
munkáját.
K. m. f.
dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Készítette:
Radványi Petra
bizottsági referens
Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

Iktatószám: I.B.1915-3/2011.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2010.03.07-én 15.10 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı
termében folytatott nyílt ülésérıl
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol maradt:

-

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Dr. Kiss Gyula ügyvezetı igazgató

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 5 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság elnöke az ülést 15.10 órakor folytatja.
Dr. Kiss Gyula: Tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy a „fecskeházi” lakásokra 5 évre kötött
bérleti szerzıdések határideje több bérlı esetében lejárt.
A Fecskeház pályázati forrásból épült, a Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján
az 5 éves bérleti szerzıdések lejártát követıen a bérlıknek a lakásokat el kell hagynia, a
bérleti szerzıdések meghosszabbítására nincs lehetıség. Tekintettel arra, hogy a fecskeházi
lakások elıtakarékos konstrukcióban épültek, azoknak a bérlıknek, akiknek 5 évnyi
megtakarításuk van, saját lakás vásárlásával kellene megoldaniuk lakáshelyzetüket. Az elmúlt
évek gazdasági helyzete, illetve a fiatalokat érintı hitelkonstrukciók nem teszik jelenleg
lehetıvé, hogy az öt év leteltét követıen az összegyőjtött 2,5 millió forint tıkébıl saját lakást
vásároljanak, ezért kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy határozatában kérje fel a Polgármester
Urat arra, hogy az eredetileg 5 év határozott idejő lakásbérleti idı helyett kérjen további 5 év
halasztást, illetve az eredeti megállapodás módosítását a bérlakásokban továbbra is lakni
akaró, elıtakarékosságot vállaló bérlık esetében.
Dr. Tóth Gyula: Az elhangzottakat határozati javaslatként elfogadni.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag megszavazott és az alábbi határozatot hozta:
34/2011. (03.07.) SZEB határozat:
A Szekszárd, Honvéd u.17/A. szám alatti „fecskeházi” lakások használatba
vételének meghosszabbítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a jelenlegi gazdasági és lakáspiaci
helyzetet figyelembe véve kérjen felmentést a Belügyminisztériumtól a
„fecskeházi” lakások igénybevétele feltételeként megszabott 5 év határozott
idıtartamú lakásbérleti idı 10 évre történı felemelésére, valamint arra, hogy a

lejárt bérleti szerzıdés ellenére is a lakásokban tartózkodó, az
elıtakarékosságot továbbra is vállaló bérlık további öt év idıtartamra, az
eddigiekkel megegyezı feltételekkel maradhassanak a bérlakásokban.
Határidı: 2011.03.31.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 15.20 perckor berekeszti.
K. m. f.
dr. Tóth Gyula
SZEB elnök

Készítette:
Radványi Petra
bizottsági referens

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

