SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Iktatószám: VI/A. 148-8/2019.
JEGYZŐKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 2019. augusztus 26-án (hétfőn) 14.30 órakor, a Polgármesteri Hivatal
Konferencia termében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről

dr. Tóth Gyula SZEB elnök,
Ferencz Zoltán József, Hollendus Zsolt,
Murvai Árpád bizottsági tagok

Igazoltan távol maradtak:

Horváth Jánosné, Gombás Viktória Rita,
Kerekes László Géza bizottsági tagok

Igazolatlanul távol maradt:

-

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Berbuch Miklós jegyzőkönyvvezető

Megjelent meghívottak:

-

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy a 7 tagú Bizottságból 4 fő jelen van, a Bizottság
határozatképes. Az ülést 14.30 órakor megnyitja.
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dr. Tóth Gyula elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hollendus Zsolt bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
dr. Tóth Gyula elnök: Javasolja a Bizottságnak a kiküldött meghívóban szereplő napirendi
pontok elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását, melyet a Bizottság 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott.

Nyilvános ülés

1. /napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(197. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
2. /napirendi pont
Javaslat a 13. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozásba adására
(193. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Zárt ülés
3. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(196. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Nyilvános ülés
1. /napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(197. sz. közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a korábban az önkormányzat
népegészségügyi rendeletében önként vállalt feladatként rendelkezett a szekszárdi csecsemők
ingyenes komplex ultrahang vizsgálatáról, illetve a hármas- vagy többes ikerszülések esetén a
gyermekek számára legfeljebb egy éves időtartamra történő gondozónő biztosításáról. Az
előterjesztés javaslatot tesz egy új ellátás bevezetésére, melynek keretében a 2019. január 1.
napja után született – szekszárdi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező – gyermekek
10.000.- forintos babautalványban részesülhetnek. Az igénylőlap kitöltését követően, a
gyermek törvényes képviselője – legfeljebb a gyermek egy éves koráig – az önkormányzatnál
vagy a védőnői szolgálaton keresztül adhatja le kérelmét.

dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 100/2019. (VIII.26.) SZEB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a népegészségügyi
támogatásokról szóló 12/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést.
Határidő: 2019. augusztus 26.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2. /napirendi pont
Javaslat a 13. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozásba adására
(193. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése hozzájárult a 13. számú felnőtt háziorvosi körzet, dr. Sarkadi Eü.
Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés 2016. április 1. napjával történő megszűnéséhez. A
közgyűlés határozatával 2016. április 1. napjától a 13. számú felnőtt háziorvosi körzet
helyettesítéssel történő működtetésével Szekszárd Megyei Jogú város Egészségügyi
Gondnokságát bízta meg azzal, hogy a helyettesítést a felnőtt háziorvosi ügyeleti rendelőben
– Szekszárd, Vörösmarty u. 5. – biztosítsa. A közgyűlés a pályázatot írt ki a 13. számú felnőtt
háziorvosi körzet feladatainak vállalkozási formában való ellátására. A pályázati határidő
eredménytelenül telt el, a körzet működtetésére pályázat nem érkezett. A körzetet jelenleg is
az Egészségügyi Gondnokság helyettesítő orvosokkal rövidített – 2 órás – rendelési időben a
felnőtt háziorvosi ügyelet rendelőjében működteti. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és
Ellátásszervezési Osztály honlapján szerepelteti Magyarország valamennyi betöltetlen
háziorvosi praxisát, így azon a szekszárdi 13. számú felnőtt háziorvosi körzet is szerepel. Az
Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordult a közgyűléshez,
hogy az Ergonom Kft. szeretné vállalkozásba venni a 13. számú felnőtt háziorvosi körzetet,
mely körzet hosszú idő óta betöltetlen. Kérelmükben előadták, hogy a tevékenység
végzéséhez szükséges ÁNTSZ engedéllyel rendelkező orvosi rendelőt, a jogszabályban előírt
tárgyi minimum feltételeket, valamint a háziorvos szakápoló személyi feltételeit az Ergonom
Kft. biztosítani tudja a Szekszárd, Tartsay V. u. 16. szám alatti székhelyén. Kérték továbbá, hogy
az önkormányzat területi ellátási kötelezettség mellett kössön feladat-ellátási szerződést a 13.
számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására az Ergonom Kft.-vel. A háziorvosi ellátást dr. Czuczor
Judit háziorvos, szakorvos személyes közreműködésével kívánják biztosítani. dr. Czuczor Judit
az általános orvosi diplomája mellett háziorvostani, üzemorvostani és belgyógyászati
szakvizsgákkal is rendelkezik.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 101/2019. (VIII.26.) SZEB határozata
Javaslat a 13. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozásba adására

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a javaslat a 13. számú felnőtt háziorvosi körzet
vállalkozásba adásáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2019. augusztus 26.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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A bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.40 órakor berekeszti. A Bizottság zárt ülésen folytatja
munkáját.
K. m. f.

dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Hollendus Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
Készítette:

Berbuch Miklós
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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