SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Iktatószám: VI/A. 385-5/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 2017. április 25-én (kedden) 14.00 órakor, a Babits Mihály Kulturális
Központ Remete termében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről

dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Horváth Jánosné, Lemle Béláné, Kerekes
László Géza, Rácz Zoltán Rókus bizottsági
tagok

Igazoltan távol maradtak:

Gombás Viktória Rita, Ferencz Zoltán
József bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
dr. Nagy Csilla megbízott osztályvezető
Berbuch Miklós jegyzőkönyvvezető

Megjelent meghívottak:

Tolácziné Varga Zsuzsanna
Humánszolgáltató Központ igazgató

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy a 7 tagú Bizottságból 5 fő jelen van, a Bizottság
határozatképes. Az ülést 14.00 órakor megnyitja.
dr. Tóth Gyula elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Horváth Jánosné bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
dr. Tóth Gyula elnök: Javasolja a Bizottságnak a kiküldött meghívóban szereplő napirendi
pontok elfogadását azzal a módosítással, hogy a Bizottság a nyilvános ülés Támogatási
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kérelmek napirendi pontjában szereplő Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület
kérelmét ne tárgyalja, mivel az önkormányzat a 2017. évre megállapított 500.000.- forint
támogatást május hónapban, egy összegben folyósítja az egyesület részére. A Bizottság az év
második felében visszatér az egyesület támogatási kérelmére. Továbbá javasolja a zárt ülés
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására napirendi pontot kiegészíteni Szirmai
Ottó Attila kérelmével.
Az elnök szavazásra teszi fel, hogy a Bizottság a nyilvános ülés 6. számú Támogatási
Kérelmek napirendi pontjában szereplő Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési
Egyesület kérelmét ne tárgyalja.
A Bizottság a 6. számú Támogatási Kérelmek napirendi pontjában történő módosítást,
hogy a Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület kérelmét ne tárgyalja 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Az elnök szavazásra teszi fel, hogy a Bizottság a zárt ülés 9. számú Kérelmek lakásbérleti
szerződések meghosszabbítására napirendi pontját kiegészíti Szirmai Ottó Attila
kérelmével.
A Bizottság a 9. számú Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására napirendi
pontjának kiegészítését Szirmai Ottó Attila kérelmével 5 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását, melyet a Bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott.
Napirend
Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(110. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
2. napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnoksága alapító
okiratának módosítására
(113. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens
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3. napirendi pont
Javaslat a 2. számú háziorvosi körzet tekintetében háziorvosi szolgálat ellátására
vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

4. napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. I.
negyedév)
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
5. napirendi pont
Beszámoló a Hajléktalansegítő Szolgálat 2016-2017 téli időszakban végzett
munkájáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: Tolácziné Varga Zsuzsanna Humánszolgáltató Központ igazgató

6. napirendi pont
Támogatási kérelmek
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Zárt ülés
7. napirendi pont
Javaslat a megyei díjak adományozására
(98. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

8. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(104. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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9. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
10. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(110. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy a Kölyökmenza Kft. áremelési javaslatával kereste
meg az önkormányzatot. Az önkormányzat egyeztetés céljából megkereste a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Központjának vezetőjét. A Központ vezetője nem
javasolta a szociális étkezés és az idősek otthonában történő étkeztetés térítési díjának
emelését, tekintettel a szolgáltatás igénybevevőinek anyagi teherbíró képességére. Az
ágazati jogszabály vizsgálata kapcsán megállapítást nyert, hogy az összes költségből ki kell
vonni az állami támogatást, és legfeljebb a fennmaradó összeget lehet térítési díjnak
megállapítani. A hivatal által elvégzett önköltség számítás alapján javasolja, hogy a térítési díj
ne emelkedjen. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat, és a szerződés pontosítására
is tesz javaslatot. A határozati javaslat és a szerződés jelenleg úgy fogalmaz, hogy a
vállalkozói ár a térítési díj és a rezsi költség összege. Azonban jelen esetben ez pontatlan
fogalmazás, pontosabb lenne a nyersanyagnorma és a rezsi díj összege kifejezéseket
alkalmazni, mivel a nyersanyag normát emelni kellene, de a térítési díjat nem. A szociális
ágazatban így megvalósulhat, hogy a térítési díjak nem emelkednének.
Rácz Zoltán Rókus tag: Kérdezi, hogy a városnak jelent-e költségnövekedés ez a tétel.
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy a városnak ez 10-12 millió forint többletköltséget
fog jelenteni éves szinten.
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Rácz Zoltán Rókus tag: Elmondja, hogy nem ért egyet a Kölyökmenza Kft. közétkeztetésbe
történő bevonásával, mert Bánki Erik vezette offshore cégeken keresztül elszivárog a pénz.
Véleménye szerint a Kölyökmenza Kft.-nek nincs valós tulajdonosa, a tényleges tulajdonosi
kört nem lehet felderíteni. Megítélése szerint a városnak így többet kell fizetnie, biztosítékok
nélkül.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 3 igen szavazattal,
2 nem szavazat mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 46/2017. (IV.25.) SZEB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2017. április 27.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2. napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnoksága alapító
okiratának módosítására
(113. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens
dr. Tóth Gyula SZEB elnök: Elmondja, hogy dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens
egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni a Bizottság ülésén. Felkéri Berbuch Miklós
bizottsági referenst az előterjesztés ismertetésére.
Berbuch Miklós bizottsági referens: Elmondja, hogy nem kívánja az előterjesztést
kiegészíteni, mivel a módosítások technikai jellegűek. A kiküldött előterjesztéshez képest
változás, hogy a 13. számú felnőtt háziorvosi körzet esetében a rendelő telephelye
Szekszárd, Vörösmarty u. 5.-re módosult.
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dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 47/2017. (IV.25.) SZEB határozata
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnoksága alapító okiratának
módosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnoksága alapító okiratának
módosításról szóló előterjesztést.
Határidő: 2017. április 27.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

3. napirendi pont
Javaslat a 2. számú háziorvosi körzet tekintetében háziorvosi szolgálat ellátására
vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
dr. Tóth Gyula SZEB elnök: Elmondja, hogy Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni a Bizottság ülésén. Felkéri dr. Nagy Csilla
megbízott osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
dr. Nagy Csilla megbízott osztályvezető: Elmondja, nem kívánja az előterjesztést
kiegészíteni. A kiküldött előterjesztéshez képest változás, hogy a második helyettesítő orvos
dr. Klézli Julianna lett, más tekintetben az előterjesztés nem módosult.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 48/2017. (IV.25.) SZEB határozata
Javaslat a 2. számú háziorvosi körzet tekintetében háziorvosi szolgálat ellátására
vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Javaslat a 2. számú háziorvosi körzet tekintetében háziorvosi szolgálat ellátására
vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére szóló előterjesztést.
Határidő: 2017. április 27.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

4. napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. I.
negyedév)
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Tóth Gyula SZEB elnök: Elmondja, hogy dr. Főfai Klára igazgatóságvezető egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni a Bizottság ülésén. Felkéri Berbuch Miklós
bizottsági referenst az előterjesztés ismertetésére.
Berbuch Miklós bizottsági referens: Elmondja, hogy nem kívánja az előterjesztést
kiegészíteni. Az átruházott határozatok végrehajtása az előterjesztésben leírtak szerint
történt.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 49/2017. (IV.25.) SZEB határozata
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. I.
negyedév)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. I.
negyedév) szóló előterjesztést.
Határidő: 2017. április 27.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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5. napirendi pont
Beszámoló a Hajléktalansegítő Szolgálat 2016-2017 téli időszakban végzett
munkájáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: Tolácziné Varga Zsuzsanna Humánszolgáltató Központ igazgató
Tolácziné Varga Zsuzsanna Humánszolgáltató Központ igazgató: Elmondja, hogy a téli
időszakban – a rendkívül hosszú és hideg időjárás és a megnövekedett igények miatt – a
nappali melegedőbe éjszakára matracokat kellett elhelyezni. Több esetben előfordult, hogy a
megye más területén élő hajléktalan személyt a kórházi kezelését követően a szállón kellett
elhelyezni. A korábbi környezetükbe visszaengedni őket nem lehetett, mert ott a minimális
életfeltételek sem lettek volna adottak. Sajnálatos tény, hogy 15-20 éve – Szekszárdon és a
város vonzáskörzetében élő – gondozott hajléktalanok egészségi állapota a jelentősen
leromlott. Pszichiátriai és szenvedélybetegségeik miatt a szállón a házirendet és a minimális
együttélési szabályokat egyes személyek már nem tudják betartani. Több esetben kellett a
házirendet megsértőket kitiltani az intézményből. Korábban lehetett a szállón kezelni a
problémákat, de az országosan jellemző rendbontások nem voltak tapasztalhatóak. Egy
esetben közigazgatási bíróság elé került az intézményből kitiltó határozat, melyet a bíróság
jóváhagyott. A mindennapos atrocitások megnehezítik az intézményben lakók életét és a
dolgozók munkáját egyaránt.
Kerekes László Géza tag: Kérdezi, hogy a szálló bővítését követően elegendőek-e a
férőhelyek, és minden újonnan átadott rész nyitva áll-e a kliensek részére.
Tolácziné Varga Zsuzsanna Humánszolgáltató Központ igazgató: Elmondja, hogy a
férőhelyek hozzáférhetőek a rászorulóknak, de országos probléma az ellátórendszer
hiányossága. A pszichiátriai és a szenvedélybeteg hajléktalan személyek megfelelő ellátására
jelenleg nincsen megoldás. A kórházi és a hajléktalan ellátó rendszer sem megoldás
számukra. A szekszárdi szállón élők többsége betartja a szabályokat, de van aki kötekedik,
zavarja a többieket és a házirendet nem tartja be. A férőhelyek elegendőek, csak a téli
időszakban jelentkezik nagyobb férőhely igény, ami nehezen, de még kezelhető. Változás a
téli krízis ellátást tekintve, hogy korábban az utcai szolgálatot az intézmény pályázati
forrásból biztosította, de 2018. évtől ez a forrás az intézményi normatívában szerepel majd.
Bízik abban, hogy pályázati forrásból és önkormányzati támogatással sikerül az intézmény 15
éves, sokat futott autóját lecserélni. A városban többször előfordult, hogy lakossági
bejelentés érkezett hajléktalan személyek jelenléte miatt, ilyenkor a kollégák azonnal a
helyszínre mentek, és igyekeztek mindenben segíteni az érintettet, de az ellátás
igénybevételére nem lehet senkit sem kötelezni.
Lemle Béláné tag: Elmondja, hogy a hajléktalan szállón lakók között van olyan, aki még az
önkéntes munkába is bevonható. Segítenek az adományok kiosztásában, lehet rájuk
számítani.
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dr. Tóth Gyula elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni a szolgálat
munkáját és elfogadásra javasolja a beszámolót a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 50/2017. (IV.25.) SZEB határozata
Beszámoló a Hajléktalansegítő Szolgálat 2016-2017 téli időszakban végzett
munkájáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadja a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ
Hajléktalansegítő Szolgálatának beszámolóját a 2016-2017 téli időszakban végzett
munkájáról.
Határidő: 2017. április 25.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
6. napirendi pont
Támogatási kérelmek
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Tóth Gyula elnök: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális
Központjának igazgatója azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Bizottsághoz, hogy a Fogyatékosok
Nappali Intézménye részére tegye lehetővé 10 gondozott és 3 kísérő részvételét – az idei
évben is – az Egerben megrendezésre kerülő XXX. Országos és XVIII. Nemzetközi Kulturális
Fesztiválon. A program összköltsége előreláthatóan 300.000,- forint melyhez az Igazgató Úr
100.000,- forint támogatást kér a Bizottságtól.
Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szociális Központjának a XXX. Országos és XVIII. Nemzetközi Kulturális Fesztiválon való
részvételéhez a Bizottság 100.000.- forint támogatást nyújtson.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 51/2017. (IV.25.) SZEB határozata
Támogatási kérelmek
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális
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Központjának 100.000.- forint támogatást nyújt 2017. évi bizottsági alapja terhére a
XXX. Országos és XVIII. Nemzetközi Kulturális Fesztiválon való részvétel költségeinek
finanszírozásához.
Határidő:
Felelős:

2017. május 25.
dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2. A Bizottság felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási
megállapodás elkészítéséről, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2017. május 25.
Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

dr. Tóth Gyula elnök: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális
Központjának igazgatója azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Bizottsághoz, hogy az idősek
otthonaiban lakók, illetve a nappali ellátásban gondozottak részére idei évben is
megszervezésre kerülő júniusi és szeptemberi üdültetéshez járuljon hozzá 300.000,forinttal. A tervezett programok összköltsége várhatóan 1.200.000,- forint lesz.
Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szociális Központjának a júniusi és a szeptemberi üdültetési programjaihoz a Bizottság
300.000.- forint támogatást nyújtson.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 52/2017. (IV.25.) SZEB határozata
Támogatási kérelmek
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális
Központjának 300.000.- forint támogatást nyújt 2017. évi bizottsági alapja
terhére a júniusi és a szeptemberi üdültetési programjainak finanszírozásához.
Határidő:
Felelős:

2017. május 25.
dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2. A Bizottság felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási
megállapodás elkészítéséről, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2017. május 25.
Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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dr. Tóth Gyula elnök: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató
Központ igazgatója azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Bizottsághoz, hogy a szegénységben élő,
vagy egyéb hátránnyal küzdő gyermekek és családok részére 2017. évben is megszervezendő
szabadidős és prevenciós programjaik megvalósításához 300.000.- forint támogatást
nyújtson. A megvalósítani kívánt programok: „Családi nap”, tematikus kézműves
foglakozások, „Epszilon Friday” amely közösségi szabadidős program a nyári szünet ideje
alatt, nyári gyermek napközi, Karácsonyi ünnepi műsor, rajzpályázat. A támogatás
felhasználása a megvalósítandó programok sokszínűsége miatt, 2017. május 20. és 2017.
december 31. között történne.
Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város
Humánszolgáltató Központjának a szegénységben élő, vagy egyéb hátránnyal küzdő
gyermekek és családok részére 2017. évben megszervezendő szabadidős és prevenciós
programjaik megvalósításához a Bizottság 300.000.- forint támogatást nyújtson.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 53/2017. (IV.25.) SZEB határozata
Támogatási kérelmek
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató
Központjának 300.000.- forint támogatást nyújt 2017. évi bizottsági alapja
terhére a szegénységben élő, vagy egyéb hátránnyal küzdő gyermekek és
családok részére 2017. évben megszervezendő szabadidős és prevenciós
programok finanszírozásához.
Határidő:
Felelős:

2017. május 25.
dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2. A Bizottság felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási
megállapodás elkészítéséről, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2017. május 25.
Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

dr. Tóth Gyula elnök: Elmondja, hogy Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei
Közhasznú Szervezetének elnöke azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Bizottsághoz, hogy a
romániai, lugosi nyári táboroztatásukhoz és a siófok-sóstói táboroztatásukhoz támogatást
nyújtani szíveskedjen. Kérelmükben leírják, hogy a lugosi táborban 8 fő értelmi sérült venne
11

részt, 2 fő kísérővel és a romániai táboroztatás költségeit cserepartnerük állná, jelentős
költséget az utazás jelentene. A siófok-sóstói táboroztatásuknál szeretnék vendégül látni a
romániai cserepartnertől érkező személyeket is. A táborban 2+2 fő kísérő és 8+8 fő értelmi
sérült venne részt. A két táboroztatás összköltsége várhatóan 1.108.000.- forint lenne, a
szervezet 600.000.- forint támogatást igényelne a Bizottságtól, 150.000.- forint saját
forrással rendelkeznek és egyéb támogatásokból 400.000.- forint bevételt terveznek.
Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak
Tolna Megyei Közhasznú Szervezetének a lugosi nyári táboroztatásukhoz és a siófok-sóstói
táboroztatásukhoz a Bizottság 300.000.- forint támogatást nyújtson.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 54/2017. (IV.25.) SZEB határozata
Támogatási kérelmek
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei
Közhasznú Szervezetének 300.000.- forint támogatást nyújt 2017. évi bizottsági
alapja terhére a lugosi nyári táboroztatás és a siófok-sóstói táboroztatás
költségeinek finanszírozásához.
Határidő:
Felelős:

2017. május 25.
dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2. A Bizottság felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási
megállapodás elkészítéséről, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2017. május 25.
Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

dr. Tóth Gyula elnök: Elmondja, hogy a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének
elnöke működési költségeik finanszírozására 500.000,- forint támogatást kér a Bizottságtól. A
támogatást működési kiadásaikhoz szeretnék felhasználni, mint banki költség, postaköltség,
telefon költség, papír-írószer, boríték, kihelyezett ügyfélfogadások biztosításának költségei:
kiküldetési díj, kiküldetés esetén a bérleti díj, kommunikációs költségek és programok,
rendezvények szervezésének és lebonyolításának költségei: előadói díj, bérleti díj, eszköz
beszerzés: laptop és vakügyi segédeszközök, vendéglátás költségei, hirdetés, reklám, utazási
költségek.
Kovács Lászlóné Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének elnöke: Elmondja,
hogy hosszú évek óta probléma a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-vel a bérleti díj elszámolása, a
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tavalyi évben a Bizottság 200.000.- forint támogatást bérleti díjra közvetlenül a
Vagyonkezelő Kft.-nek utalt, ami megítélésük szerint az egyenlegükben nem jelent meg. Az
egyesület vitatja a bérleti díj hátralékot. Amennyiben a Bizottság a jelenlegi kérelmük alapján
szintén bérleti díjra ítél meg támogatást úgy szeretné tájékoztatni a Bizottságot arról, hogy
az egyesület által bérelt helyiségekben áldatlan állapotok uralkodnak, az irodában a
mennyezetről az emeleti mosdó szennyvize csöpög, az ablakok kiesőben vannak. A
vagyonkezelő Húsvét után felújítást ígért, melynek következtében közel 2.000. levelet
küldött ki az egyesület tagjainak arról, hogy egyenlőre nem tud foglalkozásokat tartani. A
felújítás viszont a mai napig nem kezdődött el, ebből az egyesületnek jelentős kára
keletkezett. Jelenleg a portát újítják fel, ami szintén indokolt, de nem ezt az ütemezést
beszélték meg. Két helyiséget át kellett adniuk a Nyugdíjas Érdekszövetségnek, azt az
ígéretet kapták, hogy helyette megfelelő raktárt biztosítanak a több millió forint értékű
adományaik elhelyezésére. E helyett az emeleten és a nagyteremben halmozták fel a
dolgaikat. Az Ipari Parkban ígért a vagyonkezelő egy raktárhelyiséget, de amit megmutattak
az egy barakk, tele szeméttel. Úgy gondolja, hogy a vagyonkezelő nem a megbeszéltek
szerint járt el, az igaz, hogy ebben az évben még nem fizettek bérleti díjat, mivel az egyesület
az állami támogatását csak májusban kapja meg, mely csupán a költségvetésük negyedét
teszi ki. Alapvető céljuk az adománygyűjtés, mellyel a rászorultakat tudják segíteni. Az alábbi
II. János Pál Pápától származó idézettel zárja mondanivalóját és köszöni a Bizottság
figyelmét: „A fogyatékosság olyan teher, amelyet a közös megélhetés során az erősebbnek
kell hordoznia, hogy a gyengének az övéhez hasonló esélyei legyenek…”.
Rácz Zoltán Rókus tag: Elmondja, hogy a Vagyonkezelő Kft. munkája, a legfőbb feladata az
önkormányzati vagyon kezelése, és ebben a munkában a szociális érzékenységnek nincs
feltétlenül szerepe. Azonban az nem működik, hogy a Vagyonkezelő Kft.-nek semmilyen
oldalról ne legyen szociális érzékenysége, és ezt az információt más szervezetektől is
hallotta. Véleménye szerint a rászoruló embereket ki kellene szolgálnia a Kft.-nek. A tavalyi
évben is 200.000.- forintot utalt át a Bizottság a Vagyonkezelő Kft.-nek, de a felhalmozott
tartozás úgy tűnik, hogy nem csökkent. Egy csoport végignézhetné, hogy milyen okok
vezettek az adósság kialakulásához. A Vagyonkezelő Kft. mellett szükség lehet egy olyan
szervezetre is, amely összegyűjti ezeket a panaszokat is. A Vagyonkezelő Kft. intézkedéseivel
nincs problémája, de hiányolja a döntések emberségességét. Javasolja, hogy a következő
ülésre jöjjön el az alpolgármester asszony és igazgatóságvezető asszony is tisztázni a kialakult
helyzetet és számba venni az esetleges megoldásokat is.
Lemle Béláné tag: Elmondja, hogy a Máltai Szeretetszolgálat néhány éve bérleti díj
hátralékot halmozott fel. A Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője akkor elmondta, hogy a kérdéses
Hunyadi utcai ingatlan költséget az ott tevékenységet folytató civil szervezeteknek kell
viselniük, mint bérlők. Ezzel az állásponttal egyetért, és javasolta akkor, hogy azon
szervezetek amelyek, országos szervezettel is rendelkeznek, kérjék az országos
szervezetüktől el az irodájuk bérleti díját. Kérdezi, a Vakok és Gyengénlátók elnökétől, hogy a
központi költségvetésük milyen költségeket fedez.
Kovács Lászlóné Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének elnöke: Elmondja,
hogy a központi költségvetésből kapott támogatásuk nem elegendő a működésükre, a bérleti
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díjra és a munkabérre sem. A megyei irodák önállóak, a kapott támogatás jelentős része az
országos szervezetüknél marad, amiből a Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesületei 3,1
millió és 3,7 millió forint közötti összeget kapnak. Az egyesület tagjaival való kapcsolattartás
közel egy millió forintba kerül évente.
Lemle Béláné tag: Elmondja, hogy a szervezeteknek ki kell tudnia gazdálkodnia az iroda
bérleti díját. A raktárhelyiség problémára megoldás lehet, hogy a kapott adományokat ki
kellene osztani, és így csökkenthető lenne a szervezet bérleti díj költsége, mivel azt a
raktározás költsége nem növelné.
Kovács Lászlóné Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének elnöke: Elmondja,
hogy a dobozokban tárolt dolgaikat elpakolták. Kéri, hogy a Vagyonkezelő Kft.-t tájékoztassa
Bizottságot arról, hogy elengedik-e a szervezet felhalmozott bérleti díj hátralékát.
Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Elmondja, hogy felmerült
a felhalmozott bérleti díj elengedésének lehetősége is, de konkrét megállapodás még nem
született, előzetes egyeztetetések folynak ez ügyben.
dr. Tóth Gyula elnök: Javasolja, hogy az a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesületének a Bizottság 250.000.- forint támogatást nyújtson, bérleti díj költségeik
finanszírozásához, úgy hogy az összeget közvetlenül a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. kapja
meg.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 55/2017. (IV.25.) SZEB határozata
Támogatási kérelmek
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete
részére 250.000.- forint támogatást nyújt bérleti díj hátralék mérséklésére a 2017.
évi bizottsági alapja terhére azzal, hogy a támogatást közvetlenül a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft.-nek utalja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 25.
dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2. A Bizottság felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási
megállapodás elkészítéséről, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2017. május 25.
Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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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
Horváth Jánosné
jegyzőkönyv-hitelesítő
Készítette:

Berbuch Miklós
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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