Iktatószám: I.B.1558-3/2012.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2012.04.03-án 14.00 órakor a polgármesteri tárgyaló termében megtartott nyílt
ülésérıl
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol maradt:

Lemle Béláné bizottsági tag
Zaják Rita bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok
referens
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

Ácsné Oláh Gabriella CK elnök
Kálóczi Andrea intézményvezetı
Kaltenecker Andrásné intézményvezetı
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
Gulyásné Szabó Veronika int.vezetı-helyettes
Tóthi János MSZOSZ Nyugdíjas Szövetség Tolna
megyei vezetıje

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:
nyílt ülés
1./ napirendi pont-63. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
2./napirendi pont
Tájékoztató a Civil Koncepció 2011. évi megvalósulásáról
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referens
3./ napirendi pont
Az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintése
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
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4./ napirendi pont- 74. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat ifjúsági programjai részére helyiség
biztosítására
Elıterjesztı: Kálóczi Andrea intézményvezetı
zárt ülés

5./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása,
adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Elıterjesztı: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó
6./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
1./ napirendi pont-63. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı: Szücsné Smolek Erika kodifikátor

Szücsné Smolek Erika: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a jogszabályváltozások folytán a
bölcsıdei ellátásért fizetendı gondozási térítési díj kerülhet bevezetésre, mégpedig úgy, hogy
külön kellene fizetni a gyermekétkeztetésért és külön a gyermek gondozásáért. A bölcsıdei
normatív támogatások csökkenése indokolja elsısorban a gondozási térítési díj bevezetését a
városban. A díj bevezetése a Városi Bölcsıdét és a II. számú Óvoda és Bölcsıde bölcsıdei
csoportját érinti. A két intézményben az önköltség kiszámítása után tesz javaslatot az
elıterjesztés a gondozásért fizetendı térítési díjra. Az „A” változatban 100 Ft/tényleges
ellátotti nap, a „B” verzióban differenciáltan, a szülık jövedelmétıl függıen fizetnének az
összes ellátási nap után.
Horváth Jánosné: Megkeresték a szülık a bölcsıdei ellátások kapcsán kérdéseikkel. Az egyik
kérdés az, hogy ha bevezetik a gondozási térítési díjat, kell-e továbbra is fizetni a tisztasági
csomagot, másrészt havonta megjelenik egy fotós, mely 6000,-Ft-ot jelent havi költségként,
harmadrészt ha az étkezés lemondását aznap jelzik, miért nem adják ki délelıtt az ebédet a
szülıknek, akik elmennek érte?
Kaltenecker Andrásné: A Városi Bölcsıdében a fotós egy évben kétszer jöhet a bölcsıdébe,
elıtte három héttel értesítik a szülıket és aki szeretné lefényképeztetni a gyermekét, annak ott
a lehetıség, hogy elıre beírja magát a faliújságra kitett kérdıívre. A fényképész 10-12
darabból álló mintaképet hoz és abból választhat a szülı, hogy kér-e fényképet.
Az élelmezéssel kapcsolatban elmondja, hogy az ÁNTSZ engedélye kell ahhoz minden
esetben, hogy kiadhassák a konyhán az ételt. A gyermek visszaérkezésénél nagyon sokszor
elıfordul, hogy nem jelentette be a szülı és nem tudják már megrendelni aznapra a gyereknek
az ételt, ez problémát okoz a konyhásoknak, gondozóknak. A tisztasági csomaggal
kapcsolatban elmondja, hogy a szülıi munkaközösség határozta meg a havi fizetendı
összeget, mely a papír zsebkendı megvételére vonatkozik. Folyamatos problémát jelent az
eldobható pelenka használata, a bölcsıde nem tudja ezt biztosítani, a szülıknek kell bevinnie,
de ezt sokan nem teszik meg.
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Dr. Tóth Gyula: Az elıterjesztésben szereplı „B” változatot javasolja a bizottságnak
szavazásra.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag megszavazott és az alábbi határozatot hozta:
26/2012.(04.03.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2011.
(XII.21.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
szóló
elıterjesztésben szereplı „B” változat elfogadását javasolja a Közgyőlésnek.
Határidı: 2012.04.05.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2./napirendi pont
Tájékoztató a Civil Koncepció 2011. évi megvalósulásáról
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referens

Pócs Margit: Kiegészíteni nem kívánja az elıterjesztést.
Ácsné Oláh Gabriella: Pár szóban szeretné kiegészíteni az elıterjesztést. Elmondja, hogy
egyre nehezebb helyzetben vannak a civilek, tavaly a Cinka Panna Tanoda szőnt meg, aztán
az Art ’99. Idén a Könnyőbúvár Sportegyesület fejezte be a munkáját, melyet nehezményez,
mert a megyében három speciális búvár volt, közülük ketten elmentek külföldre dolgozni és a
harmadik búvár is munkahelyet keres magának, így a város és a megye is ellátatlan marad.
Dr. Tóth Gyula: A bizottság nevében megköszöni a tájékoztatót.
3./ napirendi pont
Az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintése
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

Asztalos Adrienn: Nem kívánja kiegészíteni a tájékoztatót.
Dr. Tóth Gyula: A bizottság nevében megköszöni a tájékoztatót.
27/2012. (04.03.) SZEB határozat:
Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat ifjúsági programjai részére
helyiség biztosítására
Kálóczi Andrea: Elmondja a bizottságnak, hogy pályázati lehetıségek vannak ifjúsági
programok szervezésére, kb.két évvel ezelıtt kezdett helyet keresni és egyeztetni éjszakai
ifjúsági programokhoz, elıször a MÁV civil tere merült fel ötletként, azonban kiderült, hogy
ott 23.00 órakor technikailag lezárnak mindent, így nem alkalmas a programok tartására a
hely. A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-vel felvette a kapcsolatot, az igazgató úrral megnéztek
több helyet, mely alkalmas lehet, közben több civil szervezet jelezte, hogy csatlakozna a
helyiség bérlésére, mert egyedül a RÉV nem tud fenntartani helyet. A Civil Kerekasztal
felvállalta, hogy a civil szervezetekkel közösen megalkotnak egy koncepciót, lehet együtt
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pályázni programokra, például a TÁMOP programok nemsokára kiírásra kerülnek. Kéri a
bizottság elvi támogatását arra, hogy a civilek kaphassanak helyiséget a programok
megvalósításához.
Bálint Zoltán: A legkonkrétabb lehetıség ilyen civil tér kialakítására a Szent István tér 18.
szám alatti volt Tanácsi Klub, mely a gyerekorvosi ügyelet alatt van. A lakókkal beszélni kell
errıl, hogy ott bejárás lenne, kifestésre és érintésvédelmi ellenırzésre szükség van. Egyébként
több szervezet is elférne benne.
Horváth Jánosné: A lakók hogy viszonyulnak az ötlethez?
Bálint Zoltán: Már kapott telefonokat, levelet, hogy nem szeretnék a létrehozását.
Kálóczi Andrea: Minden a kommunikáción múlik véleménye szerint, de elsıdleges egy közös
koncepció kialakítása lenne, mert jelenleg nincs felmérve, hogy mire van szükség és mi
fenntartható.
Horváth Jánosné: Sajnos az ott lakók már megszenvedték, hogy annó a tetıbeépítésük olyan
rosszul sikerült, hogy el sem tudják adni az ingatlanjaikat.
Tóthi János: Elmondja, hogy az 50 lakásban nyugdíjasok laknak, akik elkeseredettek a
beépítés okozta kellemetlenségek miatt. A másik dolog az, hogy meg kell vizsgálni, mennyire
zavarnák az éjszakai gyermekorvosi ügyeletet az ott mászkáló fiatalok.
Kálóczi Andrea: Április 18-ig írnak egy anyagot, hogy mit szeretnének pontosan csinálni a
Szent István tér 18-ban, melyet eljuttatnak a bizottsághoz.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy elvi támogatást adjon egyenlıre a bizottság egy helyiség
kialakítására az ifjúsági programok szervezéséhez.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag megszavazott és az alábbi határozatot hozta:
27/2012. (04.03.) SZEB határozat:
Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat ifjúsági
programjai részére helyiség biztosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága támogatja a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat ifjúsági
szabadidıs programjának megvalósítását azzal, hogy megfelelı önkormányzati
ingatlanrész kiválasztása további egyeztetést igényel a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft-vel.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

A bizottság elnöke a nyílt ülést 14.45 órakor berekeszti. A bizottság a továbbiakban zárt ülés
keretében folytatja a munkát.

4

K. m. f.
Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök

Készítette:
Radványi Petra
bizottsági referens

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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