SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I.B.1941-1/2010.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2010. március 2-án (kedden) 15 órakor a Polgármesteri Hivatal polgármesteri
tanácskozó termében megtartott nyilvános ülésérıl
Jelen vannak:

dr. Tóth Gyula elnök,
Csillagné Szánthó Polixéna, Horváth Jánosné, Dr.
Gaál Zsuzsanna, Maller Béla, Sárközi János József
bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Pál József igazgatóságvezetı
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Dr. Kubik Andrea bizottsági referens
Fábiánné Dávid Mária bizottsági referens

Távol maradt:

Ilosfai Gábor bizottsági tag

Jelen lévı meghívottak:

Kocsis Zoltán adósságkezelési tanácsadó
Kaltenecker Andrásné Városi Bölcsıde vezetıje
Rottenbacher Ádám Szociális Központ vezetıje
Bay Attila KESZ vezetıje

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 fı jelen van, a bizottság határozatképes,
a bizottság ülését 15 órakor megnyitja.
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı a zárt ülés napirendjei közé kéri felvenni az
„Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése”c. napirendi pontot.
A zárt ülés 7. „Adósságcsökkentési támogatások megállapítása” c. napirendi pont kiegészül
egy szóbeli elıterjesztéssel, kéri a Bizottságot, hogy e kérelem vonatkozásában is döntsön.
Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke kéri a 3./ napirendi pont után felvenni a SZMJV
önkormányzata közgyőlésének …../2010. (…………) sz. rendelete az önkormányzat
fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági
társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezésérıl szóló 35/2007. (X.1.) sz.
rendelet módosításáról szóló, 46. számú közgyőlési elıterjesztést.
Napirend elıtti kérdés
Csillagné Szánthó Polixéna bizottság tagja többen megkeresték azzal, hogy a Kadarka utcai
6. számú háziorvosi rendelés akadozik. Mi ennek az oka, tud-e valamit a bizottság errıl?
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı a kadarka utcai háziorvosi rendelés március 5-én átköltözik a
I. Béla Gimnázium kollégiumába. Ebben a körzetben dr. Domány Eszter háziorvos
helyettesített, de március 31-én lejár a mőködési engedélye. dr. Erdıs Judit és dr. Mátis
András a praxis tulajdonosai el szeretnék adni a háziorvosi rendelés jogát, ezért még három

hónapra kérték a mőködési engedély meghosszabbítását. Ez idı alatt a helyettesítést dr.
Srancz Róbert és dr. Balog Adrienn háziorvosok fogják ellátni.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a bizottság egyhangúlag, 6 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
NYILVÁNOS ülés napirendje:
NYÍLT ülés:
1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ………/2010. (……..)
számú rendelete a 2010. évi költségvetésrıl (tervezet)
(30. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
2./ napirendi pont
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
és a KEF munkájának tapasztalatairól
(29. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester
3./ napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
szekszárdi ör. módosítása
(42. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
4./ napirendi pont
SZMJV önkormányzata közgyőlésének …../2010. (…………) sz. rendelete az
önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában
lévı gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezésérıl szóló
35/2007. (X.1.) sz. rendelet módosításáról
(46. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı
5./ napirendi pont
Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására
(34. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı
6./ napirendi pont
Javaslat iskolatej-ellátás biztosítására
(írásos elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
ZÁRT ÜLÉS napirendje:
7./ napirendi pont
Lakásbérleti jogviszony hosszabbítása iránti kérelmek
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
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8./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatások megállapítása
(írásbeli elıterjesztés és szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
9./ napirendi pont
Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések
(35 sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
10./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
11./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis Zoltán adósságkezelési tanácsadó

A bizottság az elfogadott napirend alapján 15. 05 perckor megkezdi munkáját.

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ………/2010. (……..)
számú rendelete a 2010. évi költségvetésrıl (tervezet)
(30. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Pál József igazgatóság vezetı a 2010. évi költségvetés tervezete a 2009. december 17-én
elfogadott koncepció alapján készült el, azzal a különbséggel, hogy az államháztartási törvény
változása miatt a pályázatok teljes összegét be kellett emelni a költségvetésbe, míg a
koncepcióban csak a pályázatok önerı része lett beépítve. Ezzel a koncepció 7,4 milliárdos
bevételi és kiadási fıelıirányzata 9,4 milliárd Ft-ra változott.
Új dolog a költségvetési rendelet 2. és 3. számú melléklete, mely az önkormányzat és
intézményei teljes bevételeit és kiadásait címrend szerinti bontásban tartalmazza. Az
államháztartási törvény kötelezıen elıírja a mérleg szerepeltetését a költségvetési
rendeletben, mely 1. számú mellékletben található meg.

Kérdések
Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke hol található meg a költségvetésben az iskolatej program
megvalósítását biztosító 6,7 millió Ft?
Dr. Gaál Zsuzsanna bizottság tagja a szociális és egészségügyi bizottság 2009. évben
elfogadott határozata szerint a családi napközik támogatására 2010. évben pályázatot ír ki.
Hol található a pályázatra elkülönített 5 millió Ft.
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Válasz
Pál József igazgatóság vezetı az iskolatej támogatása a céltartalékoknál a tartalékkeret
között található. A családi napközik támogatására kiírt pályázati keret a költségvetés
módosításakor fog megjelenni a költségvetési sorok között.
Kérdés
Sárközi János József bizottsági tag a 10. számú mellékletben szereplı szekszárdi gyerekek
nyári táboroztatására 5 millió Ft lett beállítva. Lehet tudni, hogy hogyan kerül felhasználásra
ez az összeg?
Válasz
Pál József igazgatóság vezetı minden iskolában meghirdetik a lehetıséget, a gyerekek
balatoni táboroztatását támogatják.
Kérdések
Maller Béla bizottsági tag 2009. évben a bevételi kiadási fıösszegek 8,3 milliárd Ft-ot
tesznek ki, míg 2010-ben 9,2 milliárd Ft-ot. Mi ennek az oka?
Hogyan alakulnak az állami támogatások 2010-ben?
A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja a hitelfelvétel, illetve kötvénykibocsátás. Melyik változatnak van nagyobb esélye?
Válaszok
Pál József igazgatóságvezetı a 2010. évi költségvetés a koncepcióban szereplı 7,4 milliárd
Ft bevételi és kiadási fıösszegekkel indult, de az államháztartási törvény változás miatt a
tavalyi évben nyert pályázatok teljes összegét be kell tenni a költségvetésbe. Ez a többlet
címzett lekötött pénz, tehát csak meghatározott célra használható fel.
Az állami költségvetés elfogadása után a normatív állami támogatások egy soron foglalják
magukba a normatív támogatás, a normatív kötött támogatás, a személyi jövedelemadó
helyben maradó része, a jövedelemkülönbség mérséklése és az átengedett központi adók
összegét. Ezek együttes összege 300 millió Ft-tal kevesebb mint az elızı évben, oly módon,
hogy a személyi jövedelemadó helyben maradó része kis mértékben növekszik, de a normatív
kötött támogatás egyre nagyobb mértékben csökken.
A folyószámla hitel igénybevétele 600 millió Ft-ig történhet. Amennyiben év közben
visszafizetésre kerül az igénybe vett összeg, úgy nem minısül hitelfelvételnek, csupán
likviditási hitelnek számít. 600 millió Ft-ig a polgármester dönti el az igénybevételt, azon
felül a Közgyőlés dönt, hogy folyószámlahitel vagy kötvénykibocsátás legyen a finanszírozás
módja. 2009-ben 300 e Ft likviditási hitel igénybevételére volt szükség, amit év végéig
kifizettek.
Kérdés
Maller Béla bizottsági tag a szociális ellátásokat részletezı 8. számú mellékletben látja,
hogy a tavalyi évhez képest jelentısen megemelkedtek az egyes ellátásokra tervezett
összegek, miért?
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Válasz
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı az Államháztartási törvény változása miatt a költségvetésbe
nemcsak az önkormányzat önrészét kell feltüntetni, hanem szerepeltetni kell az állami
támogatások összegét is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot
hozta:
17/2010.(III.02.) SZEB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
………/2010. (………..) számú rendelete a 2010. évi költségvetésrıl
(tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága az
önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló rendelet tervezetet a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı:2010. március 4.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
2./ napirendi pont
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
és a KEF munkájának tapasztalatairól
(29. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

18/2010.(III.02.) SZEB határozat
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott
stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága az elıterjesztésben szereplı határozati
javaslat, valamint a 2010. évi költségvetés tervezetébe beállított 350 e
Ft támogatás elfogadását javasolja a Közgyőlésnek.
Határidı: 2010. március 04.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
3./ napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. módosítása
(42. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Rottenbacher Ádám Szociális Központ vezetıje 2010 év elején részt vett egy költségvetési
egyeztetı tárgyaláson, ahol az önkormányzat részérıl kifogásolták a 100 %-os illetve 50 %-os
térítési díj csökkentés Szociális Bizottság általi megállapítását, mert a Bizottság olyan
idıszakra is állapított meg kedvezményeket, amikor még sem a városnak, sem az
intézménynek nincs elfogadott költségvetése. Pl. szeptembertıl egy évre megállapított 100 %-
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os vagy 50 %-os térítési díj kihatással van a 2010. évi költségvetésre, holott az még a tervezés
szintjén sem áll ebben az idıpontban.
Nem kíván a bizottság munkájába beleavatkozni, de szakmailag nem tartja szerencsésnek a
100%-os étkezési térítési díj csökkentés megállapítását, ugyanis tapasztalataik szerint nincs
„becsülete” az így adott ebédnek: sokszor nem jönnek el érte, a szemük láttára kiborítják. Ha
nem kell az ebédért fizetnie az ellátottnak, nem értékeli azt.
A Bizottság részére külön készített egy elıterjesztést, amelyben feltüntette a 2009. évi díjakat
is. A bentlakásos intézményi ellátás esetén a növekedés mértéke 5 %, de a többi szolgáltatás
díjainak emelése sem haladja meg sokkal jobban ezt a százalékos arányt.

Kérdések
Maller Béla bizottsági tag mi a magyarázata annak, hogy a házi segítségnyújtás Szekszárdon
460,- Ft/óra, Tengelicen 200,- Ft/óra, míg a többi településen ingyenes?
A szociális étkeztetés javasolt térítési díja majd 17 %-kal magasabb az elızı évinél ez több
mint az infláció idei évi várható mértéke. Miért ilyen magas az emelés mértéke?

Válaszok
Rottenbacher Ádám Szociális Központ igazgatója házi segítségnyújtáson belül azokat az
idıs embereket látják el, akiknek a napi gondozási szükséglete a 4 óra alatt van. Vannak
akiket a saját otthonukban látnak el, napi egy órában, de a legtöbb ellátottnál ennél több idıt
kell tölteni, hogy a szükségleteiket ki tudják elégíteni, s így egy gondozóra vetítve több vagy
kevesebb gondozott jut. Az állami támogatás esetszám alapján kerül folyósításra. Szekszárdon
pl egy gondozónı ellát 4 embert naponta, míg pl. Harcon ugyanannyi idı alatt 8 embert.
A szociális törvény szerint a térítési díjat úgy kell kiszámolni, hogy az elızı évi étkeztetés
tényleges költségeibıl levonják a 2010. évre biztosított állami támogatást. A költségek a
2009. évben emelkedtek, az állami támogatás viszont a 2010. évben 11- 12 %-kal csökkent.
Az 530,- Ft-os árat azonban nem mindenkinek kell megfizetni, mert a rendeletmódosításban
javasolt szabályok szerint, minél alacsonyabb valakinek az egy fıre esı jövedelme, annál
kedvezıbben veheti igénybe a szociális étkeztetést, mert figyelembe veszik a jövedelem
terhelhetıségét.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

19/2010.(III. 02.) SZEB határozat
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) ör. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Közgyőlésnek.
Határidı: 2010. március 4.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
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4./ napirendi pont
SZMJV önkormányzata közgyőlésének …../2010. (…………) sz. rendelete az
önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában
lévı gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezésérıl szóló
35/2007. (X.1.) sz. rendelet módosításáról
(46. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság egyhangúan, 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
20/2010.(III. 02.) SZEB határozat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének ……./2010. (……….) sz. rendelete a szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) Kt.
számú rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 8/2009. (III. 30.) számú Kt. Rendelet
módosítását a tervezet szerint javasolja elfogadni.
Határidı: 2010. március 4.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
5./ napirendi pont
Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására
(34. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı
Kérdés
Maller Béla bizottság tagja támogatja a bıvítést, mert tudja, hogy nagy szükség van rá. Vane személyi juttatás vonzata a férıhelybıvítésnek?
Válasz
Kaltenecker Andrásné Városi Bölcsıde vezetıje nincs anyagi vonzata, ugyanaz a dolgozói
létszám fogja ellátni feladatokat. Korábban a jogszabály a 80 férıhelyre 120 %-os
feltöltöttséget engedélyezett, tehát már korábban is megközelítette esetenként a 100 fıt a
gyerekek száma. A százalékban meghatározott feltöltöttség nem volt túl szerencsés, mert pl.
2009. évben az egyik csoportban meghaladta a 120 %-ot a létszám, a másik csoportban
viszont kevesebb volt a gyerekek száma, tehát összességében tartották a 120 %-os
feltöltöttséget. A Magyar Államkincstár azonban visszavonta abban a csoportban a
normatívát, ahol 120 %-on felüli volt a létszám. A mostani szabályok szerint fix létszámot
kell meghatározni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
21/2010. (III. 02.) sz. SZEB határozat
Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának
módosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat
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elfogadásával a Városi Bölcsıde Alapító Okiratának
módosítását javasolja a Közgyőlésnek.
Határidı: 2010. március 4.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
6./ napirendi pont
Javaslat iskolatej-ellátás biztosítására
(írásos elıterjesztés)
Elıterjesztı Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens több éve folyó programról van szó,
melyben az elızı évhez képest nem változtatták az ellátásban részesülı tanulók számát. A
finanszírozáshoz szükséges összeget a költségvetés tervezetébe beillesztették. A Magyar
Államkincstáron keresztül három havonta tudják leigényelni a támogatási összegeket.
Kérdés
Maller Béla bizottsági tag ha januártól már van az iskolatej ellátásra lehetıség, miért nem
januártól él az önkormányzat vele? A szolgáltatáshoz egy liter tej ára 271,- Ft-ba kerül, a
boltban 164,-Ft-tól 220,- Ft-ig terjed egy liter tej ára. Tudja, hogy a kisebb kiszerelés mindig
többe kerül, de akkor is sokallja a 271,- Ft-os literenkénti árat. Mi a magyarázata ennek?
Válasz
Kocsis-Kisanatal Orsolya oktatási és pályázati referens
Az önkormányzatnak január-február hónapban még nincs elfogadott költségvetése, ezért
biztosítják csak március 1-tıl az iskolatejet a gyerekeknek.
A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott rendelet rögzíti azt a
maximális árat, amit a szolgáltatók kérhetnek egy liter tejért, és általában ez alapján
határozzák meg liternekénti árat. Az önkormányzat mindig próbált alkudni belıle, de még
soha nem sikerült alacsonyabb áron szerzıdést kötni.

Több kérdés, hozzászólás nem volt az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
22/2010.(III.02.) SZEB határozat
Javaslat iskolatej-ellátás biztosítására
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága támogatja az Önkormányzat iskolatej
programban való részvételét, és javasolja a Közgyőlésnek, hogy
ennek megvalósításához szükséges fedezetként 6.700 eFt-ot a
2010. évi költségvetése terhére biztosítson.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy ezen összeget
az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló rendeletébe
építse be.
3. A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a TOLNATEJ Tolna
Megyei Tejipari Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal 2010.
március 8-tól 2010. december 31. napjáig terjedı idıszakra az
iskolatej-ellátás biztosítása érdekében megkötendı szállítási
szerzıdés aláírására.
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Határidı: az 1. és 2. pont tekintetében 2010. március 2.
a 3. pont tekintetében 2010. március 3.
Felelıs: az 1. és 3. pont tekintetében Horváth István
polgármester
a 2. pont tekintetében Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 15. 50 perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen
folytatja munkáját.

K. m. f.

dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Készítette:
Fábiánné Dávid Mária
bizottsági referens

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı
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