Iktatószám: I.B.1558-8/2012.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2012.07.03-án 14.00 órakor a házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol maradt:

Lemle Béláné, Zaják Rita bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Pócs Margit közmővelıdési és civil referens,
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

-

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 3 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság ülését 14.00 órakor megnyitja. Az elnök a napirendet elfogadásra javasolja.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendet, melyet a bizottság 3 igen szavazattal elfogadott és
az alábbi napirendet állapította meg:
1./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
zárt ülés
2./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
3./ napirendi pont
Bérlıkijelölés önkormányzati szükséglakásra
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
1./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az ülés elején kiosztásra került a Nık
Szekszárdért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme, melyben 50.000,-Ft támogatást
kérnek mőködési költségeik fedezésére.
Dr. Tóth Gyula: 40.000,-Ft támogatást javasol megszavazni mőködési költségekre a Nık
Szekszárdért Közhasznú Egyesület részére.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
84/2012. (VI.28.) SZEB határozat:
Nık Szekszárdért Közhasznú Egyesület támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 40.000,-Ft támogatást biztosít a Nık Szekszárdért
Közhasznú Egyesület részére mőködési költségei fedezésére a bizottság 2012.
évi pénzügyi alapja terhére.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatási összeg utalására.
Határidı: 2012.07.20.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Pál József igazgatóságvezetı

Dr. Fıfai Klára: A bizottság legutóbbi ülésén nem döntött a Mentálhigiénés Központ
Önkéntes Tagozatának kérelmérıl, tekintettel arra, hogy kaptak elég információt arra
vonatkozóan, hogy hány szekszárdi gyereket érint az önkéntes tábor. Bemutatja Horváth
Tímeát, az Önkéntes Központ vezetıjét, aki tájékoztatást ad a bizottságnak.
Horváth Tímea: Összesen 13 gyereket visznek Bátaapátiba táborba, akik közül 6 gyerek
szekszárdi, a többiek Nagymányokról és a környezı településekrıl jelentkeztek.
Dr. Tóth Gyula: Nem javasolja támogatni a Mentálhigiénés Mőhely kérelmét, tekintettel arra,
hogy a gyerekek többsége nem szekszárdi illetıségő és a bizottság anyagi lehetıségei
szőkösek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
85/2012. (VII.03.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága nem támogatja a Mentálhigiénés Mőhely Önkéntes
Központ önkéntes tábor szervezésére vonatkozó kérelmét, tekintettel arra, hogy
a tábor résztvevıinek többsége nem szekszárdi illetıségő gyermek és a
bizottság anyagi lehetıségei szőkösek.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Pál József igazgatóságvezetı
A bizottság elnöke a nyílt ülést 14.30 órakor berekeszti. A bizottság a továbbiakban zárt ülés
keretében folytatja a munkát.

K. m. f.
Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök

Készítette:
Radványi Petra
bizottsági referens

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
Jegyzı

