SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I.B.1941-10/2010.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2010. szeptember 14-én 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti
Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl
Jelen vannak:

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

Távol maradt:

Maller Béla, Ilosfai Gábor bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Kovácsné Dr. Kubik Andrea bizottsági referens
Szegedi Emerencia mőszaki ellenır

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság ülését 15.00 órakor megnyitja.
Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke javasolja, hogy a bizottság a nyílt ülés napirendje közé
vegye fel a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ……/2010.(…..)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.09.) szekszárdi ör.
módosításáról” c. írásbeli elıterjesztést, valamint a zárt ülés napirendjei közé a „Beszámoló a
2010. május-június hónapokban megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok
kárenyhítésérıl” szóló írásos elıterjesztést.
Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére is.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a bizottság egyhangúlag, 5 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
1./ napirendi pont
Javaslat Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi
fordulójához történı csatlakozásra
(196. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
2./ napirendi pont
Tájékoztató a Csatári u. 1. szám alatti ingatlanon új felnıtt háziorvosi rendelı
létesítésérıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szegedi Emerencia mőszaki ellenır

3./ napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I.
félévi teljesítésérıl
(194. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ……/2010.(…..)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.09.) szekszárdi ör.
módosításáról”
(201. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
5./ napirendi pont
Döntés támogatási kérelmekrıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Iktsz.: I.B. 1940-8/2010.
ZÁRT ÜLÉS napirendje:
6./ napirendi pont
Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(195. sz. Közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
7./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdések hosszabbítására
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
8./ napirendi pont
Kérelmek étkezési térítési díj csökkentésére
(írásos elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
9./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatások megállapítása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
10./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
11./ napirendi pont
Beszámoló a 2010. május-június hónapokban megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná
vált lakóingatlanok kárenyhítésérıl
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(200. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı
A Bizottság az elfogadott napirend alapján 15.05 perckor megkezdi munkáját.
1./ napirendi pont
Javaslat Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi
fordulójához történı csatlakozásra
(196. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
92/2010. (IX. 14.) sz. SZEB határozat
Javaslat
Bursa
Hungarica
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
fordulójához történı csatlakozásra

Felsıoktatási
2011.
évi

Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága
a
Bursa
Hungarica
Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához
történı csatlakozás feltételeinek elfogadásával a
Csatlakozási nyilatkozat aláírását, valamint a 2011. évi
költségvetésben e célra 6.000.000 Ft beépítését javasolja a
Közgyőlésnek.
Határidı:
2010.
szeptember
15.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
2./ napirendi pont
Tájékoztató a Csatári u. 1. szám alatti ingatlanon új felnıtt háziorvosi rendelı
létesítésérıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szegedi Emerencia mőszaki ellenır
Hozzászólások:
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı Tarczalné dr. Bálint Orsolya szeptember 1-tıl a Vörösmarty
utcai ügyeletes háziorvosi rendelıben rendel, de már most áldatlan állapotok uralkodnak, mert
az emberek az utcán várakoznak. Az ÁNTSZ 2010. december 31-ig adta meg az ideiglenes
mőködési engedélyt, és nem fogja újból megadni, mert a helyiség alkalmatlan még egy
háziorvosi praxis mőködtetésére. Kiss Gyula a Vagyonkezelı KFT ügyvezetı igazgatója
tájékoztatta, hogy egyetlen egy olyan épület sincs, ahol átalakítással a háziorvosi rendelést
meg lehetne oldani. A Csatári u. 1. szám alatti átalakítás értéknövelı beruházás lenne, mert
két háziorvosi praxis mőködését tenné lehetıvé a jelenlegi egy helyett.
Szegedi Emerencia mőszaki ellenır bemutatja az átalakítandó épület rajzát.
A Gazdasági Bizottság ülésén felmerült az a probléma, hogy a felnıtt háziorvosi rendelı
váróterme nagyon leszőkülne a tervezett átalakítás miatt. Utánanézett, semmilyen mőszaki
elıírás illetve ÁNTSZ elıírás nincs arra vonatkozóan, hogy hány betegre minimum hány m2
váróterem szükséges. A Csatári u. 1. sz. alatt jelenleg rendelı gyermekorvosok
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nehezményezték, hogy ha az átalakítás – október, november hónapokban – éppen a fertızı
szezon kellıs közepén fog történni, ez fennakadást okozhat a betegellátásban. A Gazdasági
Bizottság az átalakítást nem támogatta, felkérte az Egészségügyi Gondnokságot, hogy
gondoskodjon a XIV. számú háziorvosi rendelés elhelyezésérıl.
Dr. Gaál Zsuzsanna bizottsági tag véleménye szerint a Gazdasági Bizottság döntésétıl
függetlenül a SZEB hozzon olyan döntést, amely a Csatári u. 1. szám alatti rendelı
átalakítását támogatja. Javasolja, hogy a vállalkozó háziorvosoktól a jövıben kérjen bérleti
díjat az önkormányzat.
Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke javasolja, hogy a Bizottság hozzon egy határozatot arról, mivel más megoldást nem lát - hogy a Csatári u. 1. szám alatti rendelı átalakítását támogatja,
építı ötleteket szívesen fogadja és a napirendre egy késıbbi idıpontban visszatér.
Kérdés, több hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot,
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
93/2010. (IX. 14.) SZEB határozat
Tájékoztató a Csatári u. 1. szám alatti ingatlanon új
felnıtt háziorvosi rendelı létesítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Csatári u. 1. szám alatti ingatlanon új felnıtt
háziorvosi rendelı létesítését támogatja, további
egyeztetéseket követıen a napirendi pontra visszatér.
Határidı: következı bizottsági ülés
Felelıs: dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
3./ napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I.
félévi teljesítésérıl
(194. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı az átmeneti segélyre a 2010. évi költségvetésben 15 millió Ft
tervezett összegbıl június 30-ig 11 millió Ft felhasználásra került. Valószínőleg ennek az az
oka, hogy olyanok is kérnek átmeneti segélyt, akik korábban nem voltak ügyfelei az
önkormányzatnak.
A többi támogatás esetében a felhasználás idıarányos.
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
94/2010. (IX. 14.) SZEB határozat
Tájékoztató
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi
teljesítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló
tájékoztató elfogadását javasolja a Közgyőlésnek.
Határidı: 2010. szeptember 15.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
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4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ……/2010.(…..)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.09.) szekszárdi ör.
módosításáról”
(201. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
95/2010. (IX. 14.) SZEB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
……/2010.(…..)
önkormányzati
rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.
09.) szekszárdi ör. módosításáról”
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.
09.) sz. rendelet módosítását javasolja a Közgyőlésnek.
Határidı: 2010. 09. 15.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke
5./ napirendi pont
Döntés támogatási kérelmekrıl
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke a gyermekbántalmazás témakörben megrendezendı
konferenciát 100 000 Ft-tal, a Hordozó Napot 10. 000 Ft-tal javasolja támogatni.
Kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
96/2010. (IX. 14.) SZEB határozat
Döntés támogatási kérelmekrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottsága
1. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tolna
Megyei Szervezetének Védınıi és Gyermekápolói
Tagozata számára 100 000 Ft összegő támogatást biztosít
a
2010.
évi
bizottsági
alapja
terhére
a
gyermekbántalmazás témakörében 2010. 10. 15-én
megrendezendı konferencia lebonyolításához.
2. A Nemzetközi Hordozó Nap szervezéséhez 10 000 Ft
összegő támogatást biztosít a 2010. évi bizottsági alapja
terhére
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A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a támogatási szerzıdések elkészítésérıl, a
támogatási összegek átutalásáról.
Határidı: 2010. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
Dr. Fıfai Klára Szociális- és Gyámhivatal
vezetıje

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 15.35
folytatja munkáját.

perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen

K. m. f.

dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Készítette:

Fábiánné Dávid Mária
Jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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