SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KÖRNYEZETI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA

Iktatószám: VI/A. 142-2/2020.
JEGYZŐKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság 2020. január 28-án (kedden) 14.45
órakor, a Polgármesteri Hivatal Konferencia termében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és
Fenntarthatósági Bizottság részéről

Zaják Rita elnök,
Gulyás Róbert, Rácz Zoltán Rókus, Kővári
László, Jantner Lászlóné, Gyarmati László,
Matus József Miklós bizottsági tagok

Igazoltan távol maradtak:

-

Igazolatlanul távol maradt:

-

Tanácskozási joggal megjelentek:

Gyurkovics János alpolgármester
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Herr Teréz főépítész
Feri Blanka osztályvezető
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Berbuch Miklós jegyzőkönyvvezető

Megjelent meghívottak:

Tolácziné Varga Zsuzsanna
Humánszolgáltató Központ
intézményvezető
Rottenbacher Ádám Szociális Központ
intézményvezető
Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság
gondnokságvezető
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Zaják Rita elnök megállapítja, hogy a 7 tagú Bizottságból 7 fő jelen van, a Bizottság
határozatképes. Az ülést 14.45 órakor megnyitja.
Zaják Rita elnök: Javasolja a Bizottságnak a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok
elfogadását azzal a módosítással, hogy a Bizottság a zárt ülés napirendi pontjait egészítse ki
egy méltányossági kérelemmel.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását a módosítással együtt, melyet
a Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.
Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjának
működéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
2. / napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központjának működéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Rottenbacher Ádám intézményvezető
3. / napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város
működéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Lovrity Attiláné gondnokságvezető

Egészségügyi

Gondnokságának

4. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (...)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet
hatálybalépésével összefüggő módosításáról
(4. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
5. / napirendi pont
Beszámoló a 234/2019. számú önkormányzati határozat végrehajtásáról, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2020. (……….)
önkormányzati rendelete az egyedi közzétételi listáról
(17. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatásvezető
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6. / napirendi pont
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának módosítására
(30. sz. közgyűlési előterjesztés, az előterjesztés anyaga később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
7. / napirendi pont
Javaslat az 1. számú felnőtt fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének
aktualizálására
(8. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
8. / napirendi pont
Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Klézli Júlia) orvosával kötött
feladat-ellátási szerződés módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
9. / napirendi pont
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde vezetői megbízására vonatkozó pályázati
felhívás közzététele
(10. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
10. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/4. számú
módosításának elfogadása
(16. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
11. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/5/4. számú
módosításának elfogadása
(14. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
12. / napirendi pont
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Településrendezési terv 2019/6. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása, valamint a partnerségi egyeztetés lezárása
(15. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
13. / napirendi pont
A településrendezési eszközök 2020/1. részleges módosításának megindítása a
Szekszárdi Fekete Gólyák KC kérelmére
(33. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
14. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje szünidei zárva
tartási időpontjainak meghatározása
(11. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
15. / napirendi pont
Bizottsági tag delegálása a Közlekedési Tanácsba
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előadó: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Zárt ülés
16. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(13. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
17. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
18. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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19. / napirendi pont
Jónás Zsolt méltányossági kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjának
működéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető: Ismerteti a Bizottság tagjainak – a papír alapon
is kiosztásra került organogram alapján – a Humánszolgáltató Központ szervezeti felépítését.
Elmondja, hogy a munkatársak pszichés igénybevétele miatt, az intézményben viszonylag nagy
a fluktuáció, amit még tetéz a szociális ágazat alacsony bérezése. Volt olyan munkatárs, aki
már a próbaidőt sem töltötte le. A megnövekedett feladatok létszámbővítéssel jártak, de az
intézmény befogadó képessége nem változott, a munkatársak elhelyezése zsúfolt. Például az
iskolai szociális munkások nyolcan vannak, de egy pici irodába csak négy íróasztalt sikerült
betenni, igaz, hogy ők a munkájukat döntően terepen végzik, de az adminisztráció
elvégzéséhez helyet kell nekik biztosítani. A családsegítő és esetmenedzser kollégák nyolcantízen vannak egy szobában, a közösségi helyiséget is irodává kellett alakítani, melynek
következtében lecsökkent például a kapcsolattartásra alkalmas helysiégek száma. Ez
problémát azért jelent, mert egyre több az elrendelt felügyelet alatti kapcsolattartás.
Szerencsés azonban, hogy a Piac Plac igénybevételével a nagyobb foglalkozásaikat – például a
nyári napközi alatt – ott megtarthatják, szakmai megbeszéléseiket is oda szervezik. Köztudott,
hogy tervben van az ügyeleti központ kialakítása, melyben helyet kap a védőnői szolgálat is,
így a Vörösmarty u. 5-ben, ahol intézményük is található, felszabadulnak helyiségek, melyekre
szeretnénk igényt tartani és kérik ebben a Bizottság támogatását is. Minden hasonló
ágazatban – egészségügyi dolgozók, pedagógusok, védőnők – történt béremelés, a szociális
ágazatban nem történt béremelés. Néhány éve a közgyűlés döntése alapján munkáltatói
döntésen alapuló pótlék került bevezetésre. Kéri a Bizottságot, hogy a továbbiakban is
támogassa ezt a döntést, szeretnék az esetleges emelését is. Az egyéb juttatások kapcsán több
éve 5.000.- forint havonta a cafetéria összege, jó lenne – amennyiben lehetőség van –
megemelni ezt az összeget. Szeretettel várja a Bizottság tagjait az intézményben, hogy a
szakmai munkát és az említett elhelyezési problémákat a bizottság tagjai a helyszínen
megtekinthessék.

5

Kővári László bizottsági tag: Kérdezi, hogy mely ellátási területen van a legnagyobb teher.
Mivel a kollégák betanítása is időt vesz igénybe, amit a magas fluktuáció tovább nehezít.
Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető: Elmondja, hogy nem tud területet kiemelni,
mert az intézmény minden szervezeti egységét érinti a probléma. Az önálló esetvezetéshez
minimum három hónap betanulási idő szükséges. Igazi problémát nem az esetszámok
emelkedése jelenti, hanem a problémák súlya. Például a gyermekek kiemelése a családból
mindenkinek megterhelő, évek múlva sem felejti el az ember.
Zaják Rita elnök: Kérdezi, hogy csak egy pszichológus dolgozik az inkézményben.
Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető: Elmondja, hogy sikerült egy státuszt kapniuk,
napi nyolc órában, de az állást nem tudja betölteni. Jelenleg nincs olyan pszichológus, aki
közalkalmazotti bérért vállalná a munkát. A jelenlegi pszichológus öt órában látja el a
feladatot, amit heti tíz órában kellene. Jelenleg tárgyal egy másik szakemberrel a hiányzó öt
órára. A pszichológus tanácsadást biztosít, de terápiát csak a szakellátás biztosíthat.
Zaják Rita elnök: Megköszöni a tájékoztatót.

2. / napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központjának működéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Rottenbacher Ádám intézményvezető
Zaják Rita elnök: Felkéri a Szociális Központ intézményvezetőjét a tájékoztatója megtartására.
Rottenbacher Ádám intézményvezető: Elmondja, hogy nemcsak a szociális ellátó rendszerre
férne rá egy kis átalakítás, hanem komolyabb reformot igényelne a jogszabályi háttér is. A
szociális törvény 1993-as, 2000-ben született meg a törvény azon végrehajtási rendelete,
amely a létszámokat határozza meg. Jelenleg 100 ellátottra 24 ápoló van meghatározva, de
figyelembe kell venni azt, hogy 2000-ben egész más volt az idősotthoni ellátottak egészségi
állapota. Jelenleg az idősotthonok demens, jobbára önellátásra képtelen lakókkal működnek.
A fluktuáció 2019. évben körülbelül 14-15%-os volt. 2020. és 2021. években várhatóan ez az
arány emelkedik tekintettel arra, hogy a szociális ágazatban még nem történt meg a
bérrendezés. Egy szakápoló jelentősebben magasabb bért vihet haza, ha az egészségügyben
dolgozik, mintha a szociális ellátórendszerben vállal munkát, azonos végzettséggel. A kórház
jelentős elszívó erőt képvisel helyi szinten. Nagy a pszichés leterheltsége a dolgozóknak,
tekintettel az élet végi eseményekre.
Ismerteti a Bizottság tagjainak – a papír alapon is kiosztásra került organogram alapján – a
Szociális Központ szervezeti felépítését.
Elmondja, hogy az élelmezés, a takarítás és a karbantartás is jelenleg a kiszervezett feladatok
között szerepel. A takarítás és az élelmezés esetében szükséges lenne megvizsgálni, hogy mi
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az olcsóbb, és mi a jobb megoldás. A karbantartással nincs alapvető probléma, az élelmezés,
ami problémát jelent, mivel bentlakásos idősotthonban nincs lehetősége az időseknek arra,
hogy kipótolják az ebédet és a vacsorát. Hasmenéses járvány idején a jelenlegi szolgáltató nem
tudta az idős, beteg embereknek a diétás élelmezését biztosítani, de kekszet vagy főt krumplit
sem tudott biztosítani, mondván ők „zsákból” főznek, kész élelmiszerporokat használnak.
Kapcsolódva az előző napirendi ponthoz, a munkáltatói döntésen alapuló kiegészítést jó lenne
megtartani és az 5.000.- forintos cafetéria juttatás is emelésre szorulna. A férőhelyek további
bővítésére lenne szükség, tekintettel a demográfiai helyzetre. A problémát súlyosbítja a
demenciában szenvedők növekvő aránya.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Kérdezi, hogy az ellátások bemutatásánál említett
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében segítség lenne-e további jelzőkészülékek
beszerzése, a jelenlegi 136 meglévő készülék mellé.
Rottenbacher Ádám intézményvezető: Elmondja, hogy jelentős segítséget jelentene, jelenleg
négy-öt várakozó van. További kiadást nem jelentene az intézménynek, létszámbővítést sem
igényelne. Hasonló személyi feltételekkel további készülékek üzembeállítására is lehetőség
lenne. A készülékek ára körülbelül 80.000.- forint darabonként. Az üzemeltetés nem
normatíva alapú, hanem évente szerződést kötnek az SZGYF-el, ahol előre jelezni kell a
készülékek számát, az idei évre vonatkozó szerződés tudomása szerint nem került még
megkötésre. Valószínű, hogy folyó évben már nem lehet változtatni a készülékszámon, de a
2021. évben már finanszíroztatható lenne. Az üzemeltetés további 10-20 készülék esetében
nem jelentene többletköltséget.
Zaják Rita elnök: Elmondja, hogy véleménye szerint húsz darab készülék beszerzése jelentős
segítséget jelentene.
Rottenbacher Ádám intézményvezető: Elmondja, hogy ez egy 24 órás biztonságot adhat az
időseknek.
Rácz Zoltán Rókus bizottsági tag: Kérdezi, hogy egy olyan épület megvásárlása, amely nem
rendelkezik parkolóval, csak minimális parkkal, csökkenthetne-e az intézmény férőhely
problémáján.
Rottenbacher Ádám intézményvezető: Elmondja, hogy jelentős segítséget nyújtana a
városnak, tekintettel arra, hogy sokan kérik felvételüket az intézménybe. Fontos lenne
továbbá az elhelyezés minőségén is javítani. A napi térítési díj 3.305.- forint, ami megyei
viszonylatban elfogadható mértéknek számít.
Kővári László bizottsági tag: Elmondja, hogy sokan meg sem érik, hogy az intézménybe
bekerüljenek. Kérdezi, hogy mekkora a halálozási arányszám az intézményben.
Rottenbacher Ádám intézményvezető: Elmondja, hogy körülbelül évi 20%.
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Kővári László bizottsági tag: Elmondja, hogy az idős emberek gyakran magányosak. Kérdezi,
hogy van-e az intézményben valamilyen közös elfoglaltságra lehetőségük.
Rottenbacher Ádám intézményvezető: Elmondja, hogy az intézményben mentálhigiénés
szakemberek is segítik az időseket. Kreatív foglalkozásokat szerveznek nekik. Jelenleg a
farsangra készülnek az intézmény lakói.
Kővári László bizottsági tag: Kérdezi, hogy a kórház hospice részlegével van-e kapcsolatuk.
Rottenbacher Ádám intézményvezető: Elmondja, hogy a kórház hospice részlegével nincs
kapcsolatuk. Az intézményben lakókról hasonló helyzetben is ők gondoskodnak és ezen a
jövőben sem kívánnak változtatni.
Gyarmati László bizottsági tag: Elmondja, hogy véleménye szerint nem volt szerencsés az
étkeztetést kiszervezni az intézményből. Információi alapján, amikor még az intézményben
történt az ételek elkészítése, akkor az jobban megfelelt az idősek ízlésének. A jelenlegi
élelmezés nem felel meg annak a korosztálynak, akik az ellátottak.
Rottenbacher Ádám intézményvezető: Elmondja, hogy a Diákétkeztetési Kft.-vel együtt
tudtak működni az idősek számára megfelelő étrend kialakításával kapcsolatban. Jelenleg az
együttműködés nehézkesebb. Korábban az élelmiszerek előkészítésébe is bevonták a lakókat.
Financiális szempontból kedvezőbb az intézménynek a saját dolgozó alkalmazása, tekintettel
az áfa vonzat hiányára. Ez a különbség a mosoda visszaszervezése kapcsán beigazolódott.
Gyarmati László bizottsági tag: Kérdezi, hogy nagyságrendileg milyen összegű a kiszervezett
takarítás összege.
Rottenbacher Ádám intézményvezető: Elmondja, hogy erre a kérdésre jelenleg nem tud
válaszolni, de az összeg az intézmény költségvetésében szerepel.
Zaják Rita elnök: Kérdezi, Gyurkovics János alpolgármestert, hogy az intézményi takarítást
végző cég szerződése mikor jár le.
Gyurkovics János alpolgármester: Elmondja, hogy jelenleg nincs információja a szerződéssel
kapcsolatban.
Zaják Rita elnök: Kérdezi, hogy kellene-e az intézmény étkeztetésén javítani.
Rottenbacher Ádám intézményvezető: Elmondja, hogy az intézményben az étkeztetésen
szükséges lenne javítani.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Kérdezi, hogy korábban hány fő végezte a takarítási feladatokat
az intézményben.
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Rottenbacher Ádám intézményvezető: Elmondja, hogy korábban három fő végezte a
takarítást az intézményben és jobb minőségben. Fontos azonban, hogy az idős emberek
mellett állandó legyen a személyzet, ideértve a takarító személyzetet is. Ezt a jelenlegi cég
nem tudja biztosítani, gyakran változik a takarító személyzet, melyet az idősek nehezen
viselnek.
Jantner Lászlóné bizottsági tag: Kérdezi, hogy amennyiben a takarítószemélyzet visszakerülne
az otthon állományába, akkor napközben tudnának-e más munkát is végezni. Kérdezi továbbá,
hogy a teljes gondozásra szoruló személyek milyen arányban vannak az intézményben.
Rottenbacher Ádám intézményvezető: Elmondja, hogy igen a takarítószemélyzet más munkát
is végezhetne napközben. Elmondja, hogy az intézmény lakói nem tudnának már egyedül
otthon boldogulni. Az intézménybe való bekerülés feltétele a legalább négy órás gondozási
szükséglet. Az intézményi besorolás szerinti csoportosításban megkülönböztetnek önellátó,
részben önellátó és a teljes ellátásra szoruló csoportokat. A teljes ellátásra szoruló lakók 25%ban vannak.
Jantner Lászlóné bizottsági tag: Kérdezi, hogy az intézmény hogyan tudja megoldani a
pépesített étel biztosítását az arra rászoruló lakóinak.
Rottenbacher Ádám intézményvezető: Elmondja, hogy az ételek pépesítéséről intézményen
belül gondoskodnak. A korábbiakat kiegészíti azzal, hogy a három közalkalmazott bére szerinte
alacsonyabb lenne, mint amennyit az intézmény kifizet a takarító vállalatnak. A konyha
kiszervezésekor az intézményben működő konyha nullszaldós volt. Az intézmények közül két
intézményben dolgozik a takarító cég, a többiben a gondozónők végzik el azt a feladatot.
Zaják Rita elnök: Megköszöni a tájékoztatót és az odaadó munkát az intézményben
dolgozóknak.
3. / napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város
működéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Lovrity Attiláné gondnokságvezető

Egészségügyi

Gondnokságának

Lovrity Attiláné gondnokságvezető: Ismerteti a Bizottság tagjainak – a papír alapon is
kiosztásra került organogram alapján – a Egészségügyi Gondnokság szervezeti felépítését. Az
iskolai védőnői szolgálat körzeteinek átszervezésére a közeljövőben szükség lesz, tekintettel a
csökkenő gyermeklétszámra. Jegyző asszony engedélyezte, munkáltatói döntés alapján, hogy
a dolgozóiknak plusz juttatást biztosítsanak, azonban a cafetéria tekintetében az 5.000.forintot kevésnek tartja. Az éves szinten 10.000.- forintos ruhapénzt kapnak, ami a jelenlegi
árak mellett kevésnek mondható. Szemüveg támogatásról még nem született döntés, de
szükség lenne rá. A körzeti orvosok mellett dolgozó ápolónők betanítása sok időt vesz igénybe,
legkevesebb három hónapot, tekintettel az ellátott feladat sokrétűségére. A kórház munkaerő
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elszívó ereje ezen a területen is jelentős, mivel ott egyéb pótlékokat is kapnak a dolgozók.
Ezekre a speciális feladatokra nehéz jó szakembert találni.
Kővári László bizottsági tag: Kérdezi, hogy hová fog költözni a védőnői szolgálat.
Lovrity Attiláné gondnokságvezető: Elmondja, hogy a területi védőnői szolgálat a
szaktanácsadás jobb minőségű ellátása érdekében az épülő ügyeleti központba fog költözni.
Zaják Rita elnök: Megköszöni a tájékoztatót.
4. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (...)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet
hatálybalépésével összefüggő módosításáról
(4. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László bizottsági tag: Kérdezi, hogy azért ki a felelős, hogy egy bizottság szeptemberben
hozott egy döntést és az a mai napig nincs végrehajtva. Visszamenőleg nem tartja jogszerűnek
azt, hogy módosítsák a korábban meghozott döntést. Az akkori bizottság hozott egy döntést
arról, hogy például a lovas napokat, amit támogatott az elmúlt évben, azt 2020-ban is
támogatni fogja. Akkor most hova forduljon az a szervezet, aki ezt az ígéretet kapta. Ne
utólagos és visszamenőleges döntések szülessenek. Mert ezt így nem tudja támogatni, mivel
ez jogbizonytalanságot eredményezne.
Zaják Rita elnök: Elmondja, hogy számára nem érthető, hogy milyen pályázatokról kérdez
Kővári László bizottsági tag.
Kővári László bizottsági tag: Elmondja, hogy az SZMSZ az új bizottsági struktúra szerint a
hatáskört odaadja, és a Bizottság visszamenőleges hatállyal dönt, a korábbi döntést annulálja.
Ez jogbizonytalanság és törvénytelenség. Például a hibrid tartályok már ki lettek osztva, a
pályázat kapcsán az érintettek értesítve lettek.
Zaják Rita elnök: Elmondja, hogy ez egy korábbi döntés volt, a végrehajtás a hivatal feladata,
visszamenőleg nem történik ebben az ügyben változtatás. Az előterjesztés különböző
bizottságok hatásköreit fogalmazza meg. Eldöntött dolgot visszamenőleg senki nem fog
megváltoztatni. Annak viszont szeretne utána járni, hogy a korábbi Szociális és Egészségügyi
Bizottság fel nem használt bizottsági keretével mi történik.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen és 1 nem
szavazat mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának 18/2020. (I.28.) SZEKÖF határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (...)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet
hatálybalépésével összefüggő módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (...) önkormányzati rendelete egyes
önkormányzati rendeleteknek a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
29/2019.(XII.23.)
önkormányzati
rendelet
hatálybalépésével
összefüggő
módosításáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Zaják Rita SZEKÖF elnök

5. / napirendi pont
Beszámoló a 234/2019. számú önkormányzati határozat végrehajtásáról, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2020. (……….)
önkormányzati rendelete az egyedi közzétételi listáról
(17. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatásvezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Kérdezi, hogy informatikai akadálya van-e annak, hogy a korábbi
átláthatósági határozatban foglaltakat végrehajtsa a hivatal.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a szerződések tekintetében a
2014. január 1. napja előtti szerződésekre vonatkozó adatokat migrálni kell. Ezeket a
szerződéseket át kell tekinteni egyenként a természetes személyek személyes adatainak
védelmében. Azt is meg kell vizsgálni, hogy védett adatok szerepelnek-e a szerződésekben.
Ezeket felismerhetetlenné kell tenni a nyilvánosságra hozatal előtt. A migrációs folyamat
hosszabb időt vehet igénybe.
Gulyás Róbert bizottsági tag: Elmondja, hogy tudja, hogy a migrálás hosszabb időt vesz
igénybe, de korábbi határozat úgy szólt, hogy minden szerződést és azok mellékleteit közzé
kell tenni.
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Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a szerződések és azok mellékletei
2014-től természetesen közzétételre kerülnek, a 2020-as időpont a kiválasztási eljárás
dokumentumaira vonatkozna a beszerzési eljárásoknál. A közbeszerzéseknél nem, mert ott a
törvény szerinti linkre történne a visszautalás.
Zaják Rita elnök: Elmondja, hogy az előterjesztést nem javasolja elfogadásra.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen és 1 nem
szavazat mellett nem fogadott el és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának 19/2020. (I.28.) SZEKÖF határozata
Beszámoló a 234/2019. számú önkormányzati határozat végrehajtásáról, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2020. (……….)
önkormányzati rendelete az egyedi közzétételi listáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága megtárgyalta és nem javasolja a
Közgyűlésnek elfogadásra a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Zaják Rita SZEKÖF elnök

6. / napirendi pont
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának módosítására
(30. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető: Elmondja, hogy Feri Blanka osztályvezető
akadályoztatása miatt ő ismerteti az előterjesztést.
Zaják Rita elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának 20/2020. (I.28.) SZEKÖF határozata
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának módosítására
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Javaslat a Szekszárd és
Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Zaják Rita SZEKÖF elnök
7. / napirendi pont
Javaslat az 1. számú felnőtt fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének
aktualizálására
(8. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: Ismerteti az előterjesztést.
Zaják Rita elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának 21/2020. (I.28.) SZEKÖF határozata
Javaslat az 1. számú felnőtt fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének
aktualizálására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Javaslat az 1. számú
felnőtt fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének aktualizálásáról szóló
előterjesztést.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Zaják Rita SZEKÖF elnök

8. / napirendi pont
Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Klézli Júlia) orvosával kötött
feladat-ellátási szerződés módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, Bizottsági hatáskör
a háziorvosokkal, gyermekorvosokkal, fogorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződés
módosítása, ezért a bizottság hasonló jellegű előterjesztésekkel a továbbiakban többször fog
találkozni. A módosítások jellemzően a helyettes orvos, az asszisztens személyének változását,
valamit a rendelési idő megváltozását tartalmazzák.
Zaják Rita elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának 22/2020. (I.28.) SZEKÖF határozata
Az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosával kötött feladat-ellátási szerződés
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága
1.
elfogadja az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában a Dr. Klézli
Egészségügyi Bt.-vel (képviseli: Dr. Klézli Júlia háziorvos) 2018. június 1. napján
háziorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítását
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2020. január28.
Felelős: Zaják Rita elnök
2.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 2. számú módosításának az
aláírására.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

9. / napirendi pont
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde vezetői megbízására vonatkozó pályázati
felhívás közzététele
(10. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

14

dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolta a
közgyűlésnek.
Zaják Rita elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának 23/2020. (I.28.) SZEKÖF határozata
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde vezetői megbízására vonatkozó pályázati
felhívás közzététele
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda-Bölcsőde vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről szóló
előterjesztést.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Zaják Rita SZEKÖF elnök

10. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/4. számú
módosításának elfogadása
(16. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Elmondja, hogy az állami főépítésszel folytatott egyeztetés alapján,
illetve az ügyfél kérelmére, az előterjesztés lényeges módosításokra szorul. Kéri, hogy a
Bizottság az előterjesztést ne tárgyalja.
Az elnök szavazásra teszi fel, hogy a Bizottság vegye le napirendjéről Szekszárd Megyei Jogú
Város településrendezési eszközei 2019/4. számú módosításának elfogadásáról szóló
napirendi pontot.
A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag döntött, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város
településrendezési eszközei 2019/4. számú módosításának elfogadásáról szóló napirendi
pontot leveszi napirendjéről.
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11. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/5/4. számú
módosításának elfogadása
(14. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Ismerteti az előterjesztés. Elmondja, hogy az állami főépítész az
előterjesztést elfogadását javasolja. A közgyűlésnek ebben az ügyben határozatot is kell
hoznia, és rendeletet is kell alkotnia.
Zaják Rita elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának 24/2020. (I.28.) SZEKÖF határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/5/4. számú
módosításának elfogadása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szekszárd Megyei Jogú
Város településrendezési eszközei 2019/5/4. számú módosításának elfogadásáról
szóló előterjesztést.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Zaják Rita SZEKÖF elnök

12. / napirendi pont
Településrendezési terv 2019/6. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása, valamint a partnerségi egyeztetés lezárása
(15. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Ismerteti az előterjesztés. Elmondja, hogy a Tolna Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya jelezte, hogy tudomásul vesztik, hogy az
önkormányzat nem készítteti el a környezetvédelmi hatástanulmányt.

16

Zaják Rita elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának 25/2020. (I.28.) SZEKÖF határozata
Településrendezési terv 2019/6. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása, valamint a partnerségi egyeztetés lezárása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Településrendezési
terv 2019/6. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat
szükségletének megállapítása, valamint a partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló
előterjesztést.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Zaják Rita SZEKÖF elnök

13. / napirendi pont
A településrendezési eszközök 2020/1. részleges módosításának megindítása a
Szekszárdi Fekete Gólyák KC kérelmére
(33. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Az elnök szavazásra teszi fel, hogy a Bizottság a településrendezési eszközök 2020/1.
részleges módosításának megindítása a Szekszárdi Fekete Gólyák KC kérelméről szóló
előterjesztést a Bizottság vegye le napirendjéről.
A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag döntött, hogy a településrendezési eszközök
2020/1. részleges módosításának megindítása a Szekszárdi Fekete Gólyák KC kérelméről
szóló előterjesztést levette napirendjéről.
14. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje szünidei zárva
tartási időpontjainak meghatározása
(11. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztés.
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Zaják Rita elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának 26/2020. (I.28.) SZEKÖF határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje szünidei zárva
tartási időpontjainak meghatározása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje szünidei zárva tartási időpontjainak
meghatározásáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Zaják Rita SZEKÖF elnök

15. / napirendi pont
Bizottsági tag delegálása a Közlekedési Tanácsba
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előadó: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Zaják Rita elnök: Javasolja, hogy a Bizottság Gulyás Róbert bizottsági tagot delegálja a
Közlekedési Tanácsba.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának 27/2020. (I.28.) SZEKÖF határozata
Bizottsági tag delegálása a Közlekedési Tanácsba
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága Gulyás Róbert bizottsági tagot delegálja a
Közlekedési Tanácsba.
Határidő: 2020. január 28.
Felelős: Zaják Rita SZEKÖF elnök
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A bizottság elnöke a nyilvános ülést 16.45 órakor berekeszti. A Bizottság zárt ülésen folytatja
munkáját.
K. m. f.

Zaják Rita

SZEKÖF elnök
Jantner Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő
Készítette:

Berbuch Miklós
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző

19

