SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I.B. 1941-4/2010.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 2010. május 20-án 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal
Házasságkötı termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Tóth Gyula elnök,
Csillagné Szánthó Polixéna,
Horváth Jánosné,
Maller Béla,
Sárközi János Jószef bizottsági tagok.

Távolmaradtak:

Dr. Gaál Zsuzsanna, és
Ilosfai Gábor bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria MOB bizottság külsı tagja, és
Dr. Kubik Andrea bizottsági referens, jkv. vezetı.
Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes.
A napirendre vonatkozó módosító javaslat nem érkezett.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:
NAPIREND
1./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közigazgatási területén mőködı családi
napközik támogatására vonatkozó pályázati felhívás elfogadására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna MOB elnök
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Csillgané Szánthó Polixéna: Korábban már volt szó róla, hogy a családi napközit valamilyen
formában támogassák. Maller Bélával közösen végeztek számításokat arra vonatkozóan, hogy
mennyivel éri meg jobban az önkormányzatnak, ha a családi napköziket támogatja ahelyett,
hogy a bölcsıdék férıhelyeit növelik meg. Máshol ez a rendszer már nagyon jól mőködik,
Szekszárdon valamiért még nem.
Dr. Tóth Gyula: Felveti annak lehetıségét, hogy szociális alapon döntsék el, hogy melyik
családi napközinek adjanak támogatást.
Csillgané Szánthó Polixéna: Nem tudja, hogy erre van-e lehetıség.
Behívja az ülésre Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzıt. A bizottság kikéri az Aljegyzı Asszony
véleményét a felmerült kérdéssel kapcsolatban.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Véleménye szerint a családi napközit nem azok veszik igénybe,
akik szociálisan rászorultak, hanem akik ezt anyagilag megtehetik. Ezen kívül az
intézményvezetınek van arra hatásköre, hogy az intézményi térítési díjat szociális alapon
mérsékelje. Véleménye szerint ezért nem javasolt a pályázati támogatást szociális alapon
szétosztani.
Csillgané Szánthó Polixéna: Korábban arról is beszéltek, hogy ezen a pályázaton a
rezsiköltségekre ne lehessen támogatást igényelni.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Javasolja, hogy a rezsiköltségre ne lehessen pályázatot
benyújtani, mert arra ott van a normatíva. Azt javasolja, hogy inkább olyan plusz dolgokat
támogatassanak a pályázatban, amely a családi napközikben nyújtott ellátás színvonalát
növeli. Ezen kívül javasolja, hogy azok a családi napközik pályázhassanak, akik bölcsıdés és
óvodás korú gyerekeket látnak el. A családi napköziben a jogszabály szerint ugyanis nagyobb
gyerekek felügyelete is ellátható. Javasolja, hogy a támogatás módjánál a „teljes vagy
részösszegő vissza nem térítendı támogatást” jelöljék meg.
Csillgané Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a pályázat benyújtási határideje 2010. június
15., az elbírálás határideje pedig 2010. június 30. legyen.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Javasolja, hogy a pályázati felhívást egészítsék ki az
Államháztartásról szóló törvény vonatkozó elıírásaival. Szerepeljen benne, hogy csak az
pályázhat, aki köztartozással nem rendelkezik, és aki elszámol a kapott támogatással.
Maller Béla: Felveti annak lehetıségét, hogy a pályázati felhívásban a támogatás összegét
maximalizálni kellene.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Egyetért Maller Béla felvetésével. Ha valaki például pályázik
1,5 millió Ft-ra, és helyette csak 100 ezer Ft-ot kap, akkor hivatkozhat arra, hogy a pályázatot
méltánytalanul bírálták el. Ha a felhívásban kikötnek egy maximum összeget, akkor ez nem
fordulhat elı.
Csillgané Szánthó Polixéna: Véleménye szerint nincs szükség arra, hogy egy maximális
összeget határozzanak meg a pályázati felhívásban. A Mővelıdési és Oktatási Bizottság által
kiírt pályázatoknál sem szoktak meghatározni a felhívásban maximum összeget. Ebbıl

egyébként sem szokott probléma lenni, mert a civil szervezetek elıre érdeklıdnek aziránt,
hogy a rendelkezésre álló összegbıl mekkora összegő támogatásra számíthatnak.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy a pályázati felhívásban nem határozzanak meg egy
maximális összeget, és a bizottság a pályázati felhívást az ülésen elhangzott módosításokkal
fogadja el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
52/2010. (V.20.) SZEB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Közigazgatási
területén
mőködı
családi
napközik
támogatására vonatkozó pályázati felhívás
1.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a mellékelt Szekszárd Megyei Jogú
Város közigazgatási területén mőködı családi
napközik támogatására vonatkozó Pályázati
felhívást elfogadja.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyámhivatalát a pályázati felhívás
Szekszárdi Vasárnapban, és Szekszárd Megyei
Jogú Város honlapján való közzétételére.
A pályázati felhívás a határozat mellékletét
képezi.
Határidı: 2010. május 26.(közzétételre)
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
Dr. Fıfai Klára Szociális
Gyámhivatal vezetıje
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 9 órakor berekeszti.
Kmf.
Dr. Tóth Gyula
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Dr. Kubik Andrea
bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı

és

