Iktatószám: I.B.1915-7/2011.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2011.06.28-án 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı
termében megtartott nyílt ülésérıl
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol maradt:

Zaják Rita bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

Ácsné Oláh Gabriella CK vezetı

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság elnöke az ülést 14.00 órakor megnyitja.
Az elnök javasolja, hogy a nyílt ülés elsı napirendi pontjaként vegyék fel a „Szekszárd Város
Aranykönyve” címő napirendi pontot, valamint a 2. számú napirendi ponthoz a Babits
Nyugdíjas Klub határozatának módosítását, illetve a Szekszárd- Újvárosi Római Katolikus
Társaskör támogatásai kérelmét, melynek az anyaga az ülésen kiosztásra kerül. Zárt ülés
keretében kéri felvenni napirendi pontként „Keserő József fecskeházi lakó életvitelével
kapcsolatos kifogások kivizsgálását”. Az elnök szavazásra teszi fel a módosított napirendi
pontokat, melyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította
meg:
Nyílt ülés
1./ napirendi pont
Szekszárd Város Aranykönyve
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
2./ napirendi pont- 163. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl
szóló 2/2002. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítására
Elıterjesztı: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
3./ napirendi pont
Támogatási kérelem
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
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4./ napirendi pont
Micimackó Családi Napközi és Játszóház Alapítvány kérelme
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
5./ napirendi pont
A XIV. számú háziorvosi körzet elhelyezése
Elıterjesztı: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Zárt ülés
6./ napirendi pont
Kérelem lakásbérleti szerzıdés helyreállítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
7./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdés meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
8./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Elıterjesztı: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó
9./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
10./ napirendi pont
Keserő József és családja életvitelével kapcsolatos kifogások kivizsgálásra
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
11./ napirendi pont
Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
12./ napirendi pont- az elıterjesztés az ülésen kerül kiosztásra
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

1./ napirendi pont
Szekszárd Város Aranykönyve
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Humán Bizottság már kétszer megtárgyalta az
Aranykönyv elıterjesztését, megtették az észrevételeiket a szöveggel kapcsolatban.
Lemle Béláné: Javasolja, hogy az egészségügyi fejezetben kerüljön leírásra a Tolna Megyei
ILCO Egyesület 15 éves jubileumi fennállásának évfordulós ünnepsége.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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77/2011. (VI.28.) SZEB határozat:
Szekszárd Város Aranykönyve
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek, hogy az Aranykönyv VI. Egészségügy
fejezetébe kerüljön be a Tolna Megyei ILCO Egyesület fennállásának 15 éves
évfordulós ünnepsége.
Határidı: 2011.08.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2./ napirendi pont- 163. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl
szóló 2/2002. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítására
Elıterjesztı: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Dr. Fıfai Klára: Szücsné Smolek Erika távollétében tájékoztatja a bizottságot, hogy a 2002-es
önkormányzati rendeletet azért alkották elsısorban, mert az elsı lakáshoz jutók kaphattak
vissza nem térítendı támogatást az önkormányzattól, valamint lakásfelújításra 300.000,-Ft-ot,
melynek felhasználását számlákkal kellett igazolni. A támogatásokat akkor lehetett igényelni,
ha az önkormányzat éves költségvetésébıl elkülönített elıirányzatot, azonban évek óta nincs
erre keret. A rendelet hatályban van, de gyakorlatban nincs alkalmazva. A rendelet teljes
szövegét nem lehet hatályon kívül helyezni, mert 2015-ig élnek olyan szerzıdések, melyeket
az önkormányzat kötött az ügyfelekkel, a visszafizetés módjáról szóló részt ezért hatályban
tartják.
Kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
78/2011. (VI.28.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011.
(…) önkormányzati rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások
helyi rendszerérıl szóló 2/2002. (III.6.) önkormányzati rendelet
módosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztésben
foglaltakat.
Határidı: 2011.06.30.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
3./ napirendi pont
Támogatási kérelem
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Tóth Gyula: A Roma Hagyományırzı és Diáksport Egyesület 350.000,-Ft-ot kért a
gyerekek részére szervezett egy napos kirándulásra.
Hollendus Zsolt: A kért támogatás a program összes költségét tartalmazza, az Egyesület nem
tesz hozzá önerıt.
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Dr. Tóth Gyula: 300.000,-Ft-ot javasol megszavazni az Egyesület részére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
79/2011. (VI.28.) SZEB határozat:
Roma Hagyományırzı és Diáksport Egyesület támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Roma Hagyományırzı és Diáksport Egyesület (székhelye:
Szekszárd, Rákóczi u.57.) számára 300.000,-Ft összegő támogatást biztosít
2011. évi bizottsági alapja terhére a hátrányos helyzető roma gyerekek
2011.07.09-i kirándulása költségeinek fedezésére
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási szerzıdés elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2011.06.05.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
a támogatási szerzıdés elkészítésével kapcsolatban Dr. Fıfai Klára
hivatalvezetı
a
támogatás
átutalásával
kapcsolatban
Pál
József
igazgatóságvezetı

Dr. Fıfai Klára: Az ülés elıtt került kiosztásra a Szekszárd- Újvárosi Római Katolikus
Társaskör támogatási kérelme. A Társaskör Ópusztaszerre szeretne kirándulni.
Horváth Jánosné: Tájékoztatja a bizottságot, hogy ilyen kirándulást évek óta szerveznek, a
kért támogatási összeghez ugyanannyi önerıt tudnak biztosítani, a kirándulás teljes
költségvetése 300.000,-Ft.
Lemle Béláné: Hány fıt érint a kirándulás?
Horváth Jánosné: Két busznyi embert.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja a kért 150.000,-Ft megadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás ellenében elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
80/2011. (VI.28.) SZEB határozat:
Szekszárd- Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Szekszárd- Újvárosi Római Katolikus Társaskör (székhelye:
Szekszárd, Rákóczi u.69.) számára 150.000,-Ft összegő támogatást biztosít
2011. évi bizottsági alapja terhére az ópusztaszeri kirándulás költségeinek
fedezésére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási megállapodás elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2011.06.05.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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a támogatási szerzıdés elkészítésével kapcsolatban Dr. Fıfai Klára
hivatalvezetı
a
támogatás
átutalásával
kapcsolatban
Pál
József
igazgatóságvezetı
dr. Fıfai Klára: Kéri a bizottságot, hogy az elızı ülésen hozott 70/2011. (V.24.) SZEB
határozatot módosítsa úgy, hogy a Babits Nyugdíjas Klub részére megszavazott támogatási
összeg utalását a Babits Mihály Mővelıdési Ház számlájára biztosítsa, tekintettel arra, hogy a
szervezet nem rendelkezik önálló számlával.
Kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
81/2011. (VI.28.) SZEB határozat:
A 70/2011. (V.24.) SZEB határozat módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 70/2011. (V.24.) SZEB határozatában a Babits Nyugdíjas Klub
részére 60.000,-Ft összegő támogatást biztosított, melynek utalását a Babits
Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza számlájára kéri, mivel önálló
számlával nem rendelkezik a szervezet, az I.B.5415-2/011. számú támogatási
megállapodást e szerint módosítja.
Határidı:2011. 07.15.
Felelıs: Horváth István polgármester
4./ napirendi pont
Micimackó Családi Napközi és Játszóház Alapítvány kérelme
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Tóth Gyula: A Micimackó Családi Napközi és Játszóház Alapítvány kéri a bizottságot,
hogy az új családi napközi csoport indításához szükséges helyiséget biztosítson egy üresen
álló önkormányzati épületben és azt az Alapítvány részére állagmegóvás címén bérbeadja.
Határozati javaslata, hogy a bizottságnak nincs tudomása üresen álló önkormányzati épületrıl,
az önkormányzati helyiségek kezelésével és bérbeadásával a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
foglalkozik.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
82/2011. (VI.28.) SZEB határozat:
Micimackó Családi Napközi és Játszóház Alapítvány kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága tájékoztatja a Micimackó Családi Napközi és Játszóház Alapítványt,
hogy nincs tudomása üresen álló önkormányzati épületrıl, melyben új családi
napközi csoportot lehet indítani.
Az önkormányzati helyiségek kezelésével és bérbeadásával a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft. foglalkozik.
Határidı: 2011.07.15.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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5./ napirendi pont
A XIV. számú háziorvosi körzet elhelyezése
Elıterjesztı: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Dr. Tóth Gyula: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a XIV. számú háziorvosi körzet elhelyezését
a Kadarka utcai rendelıben lehet megvalósítani, javasolja az elıterjesztésben foglalt
határozati javaslat megszavazását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
83/2011. (VI.28.) SZEB határozat:
A XIV. számú háziorvosi körzet elhelyezése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a XIV. számú háziorvosi körzet végleges elhelyezését 2011.
augusztus 1. napjától a Kadarka utcai VI. számú önkormányzati tulajdonban
lévı háziorvosi rendelıben jelöli ki.
2. A Bizottság felkéri az Egészségügyi Gondnokságot a XIV. számú háziorvosi
körzet mőködéséhez kapcsolódó feltételek fentiek szerint biztosítására.
Határidı: 2011. július 31.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2. pont tekintetében Dölles Lászlóné gondnokságvezetı
A bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.40
folytatja munkáját.

perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen

K. m. f.
dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Készítette:
Radványi Petra
bizottsági referens

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
Jegyzı

6

