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Egyszerű szótöbbség
Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 255/2014. (XII.18.)
határozatában döntött arról, hogy a Városi Mentálhigiénés Műhellyel határozatlan időre
ellátási szerződést köt Tolna megye, de különösen Szekszárd Megyei Jogú Város
közigazgatási területén, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közügyek és helyben biztosítható
közfeladatok, valamint az Szt. 57. § (1) bekezdésében meghatározott szociális
alapszolgáltatások körében az alábbi feladatok ellátására:
Részvétel az egészségfejlesztés folyamatában, a betegségmegelőzésben, a mentálhigiénés
gondozásban, mentálhigiénés képzésben, szemlélet és tudatformálásban, egyéni és
közösségi lélekvédelemben;
Közérdekű önkéntes munka szervezése;
Képességfejlesztés;
Család, gyermek és ifjúság segítése, támogatása;
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
Időskorúak komplex védelme, az időskori aktivitás segítése
Környezetkárosító magatartások megelőzésében való közreműködés;
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és
a kapcsolódó szolgáltatások;
Mentális segítség nyújtása családon belüli erőszak esetén;
A gyermekjóléti szolgáltatások segítése és közreműködés a családok átmeneti
elhelyezésében;
Családsegítés, mentális problémákkal küszködők segítése, mentálhigiénés tanácsadás;
Óvodai, iskolai esélyegyenlőségi programokban részvétel;
Énkép, önismeret, személyes hatékonyság fejlesztése, pályaorientáció az általános és
középiskolás korosztálynak;
Fogyatékossággal élők szüleinek, családtagjainak mentálhigiénés támogatása;
Drogügyi feladatok segítése, részvétel a megelőzésben, problémakezelésben;
Mentálhigiénés támogató programok a fogyatékosokat nevelő szülőknek;
Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság
fenntartásában;
Emberi és állampolgári jogok védelme, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi
életének segítése, az állampolgári aktivitás fejlesztése.
A fenti közgyűlési határozat és a kötött ellátási szerződés 13. pontja szerint minden évben az
Önkormányzat éves költségvetésében kerül meghatározásra a Mentálhigiénés Műhely
részére biztosított támogatás mértéke.
A Mentálhigiénés Műhely beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza, az előző évi
működéséről és a 2017. évi támogatás felhasználásáról.
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A Mentálhigiénés Műhely a beszámolóval egyidejűleg benyújtotta a 2018. évre vonatkozó
támogatási igényét, melynek összege – a 2017. évi támogatás összegével megegyezően –
1.371.000.- forint.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2018. január 18.

Ács Rezső
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) határozata
a Mentálhigiénés Műhely 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról és a
2018. évre nyújtott támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.

elfogadja a Mentálhigiénés Műhely 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját;

Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester

2.
a Városi Mentálhigiénés Műhely részére 1.371.000.- forint támogatást biztosít az
Egyesülettel kötött ellátási szerződésben vállalt feladatok 2018. évi ellátására.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a jegyzőt, hogy az 1.371.000.- forint támogatás összegét építse be a 2018. évi
költségvetési rendelet tervezetébe.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
dr. Molnár Kata jegyző
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