SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALJEGYZİJE
_________________________________________________________________________
Iktatószám: I.B. 747-7/2014.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2014.05.27-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér
8.) mőszaki tárgyaló termében megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részérıl

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

Igazoltan távol maradt:

Zaják Rita bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Pócs Margit civil kapcs. ref.
dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Berbuch Miklós jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

Rottenbacher Ádám igazgató
Túriné Schmidt Györgyi int. szakmai vezetı
Dölles Lászlóné gondnokságvezetı
Tolácziné Varga Zsuzsanna Gyj.K. szakmai
vezetı
Horváth Erika intézményvezetı
Ácsné Oláh Gabriella CK elnök

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 14 órakor megnyitja.
dr. Tóth Gyula: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Hollendus Zsolt bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott.
dr. Fıfai Klára: Javasolja:
1. A meghívóban szereplı 1. és 7. számú napirendi pontok törlését.
2. 6. számú – Támogatási kérelmek – napirendi pontot, a „Lelki Egészségünkért
Szekszárd” Alapítvány, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, kérelmeivel
kiegészíteni,
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3. 10. számú – Kérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására – napirendi
pontot, kiegészíteni Mihály Mária Ágnes önkormányzati lakásbérleti szerzıdés
meghosszabbítási kérelmével.
dr. Tóth Gyula: Javasolja a bizottságnak a napirendi pontokban történı módosítás
elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokban történı módosítási javaslatot, melyet
a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.
Napirend
Nyílt ülés
1./ napirendi pont-108.számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Rottenbacher Ádám igazgató
2./ napirendi pont-109.számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Papp Gyızı igazgató
3./ napirendi pont-107.számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás mőködésének
2013. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Dölles Lászlóné gondnokságvezetı
4./ napirendi pont-104.számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására
az iskolai nyári szünetben
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens
5./ napirendi pontTájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2013. évi
megvalósulásáról
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcs. ref.
6./ napirendi pont-106.számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2013. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
7./ napirendi pont-114.számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak
2013. évi ellátásáról
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
8./ napirendi pont-
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Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı

Zárt ülés
9./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek
elbírálása
Elıterjesztı: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó
10. /napirendi pontKérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
11. /napirendi pont-110.sz. közgyőlési elıterjesztés
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
12. /napirendi pontÁtruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı

Nyílt ülés

1. / napirendi pont-108.számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Rottenbacher Ádám igazgató
Rottenbacher Ádám: Elmondja, hogy a társulásoknál Zombán és Szedresben, 2 fı dolgozói
létszámbıvítés történt, , ez átlagosan kilenc-kilenc fı gondozotti létszámnövekedést tett
lehetıvé. 2013. évben az intézmény épületének korszerősítése megtörtént. Energetikai
pályázat segítségével hıszigetelés, nyílászáró csere, és radiátorcsere is történt. A
munkálatok nem befolyásolták az intézmény mindennapi mőködését. Feltételezhetıen a
beruházás az üzemeltetési költségek csökkenéséhez fog vezetni. 2013. július 01. napján 19
önkormányzat képviselı-testületei, a Szociális Központ keretében a házi segítségnyújtás, a
jelzırendszeres házi segítségnyújtás, az idısek- és fogyatékosok nappali ellátása
szolgáltatások, ill. az idısek tartós bentlakásos ellátásának megvalósítására, jogi
személyiségő társulást hoztak létre, az arányos teherviselés mellett a hatékonyabb és
célszerőbb feladatellátás érdekében. A szociális étkezést átlagosan 360 fı vette igénybe ez
az elızı évhez viszonyítva 24 fıs csökkenést jelentett.
dr. Tóth Gyula: Megköszöni az igazgató úr beszámolóját. Kérdés, hozzászólás hiányában
javasolja a beszámoló elfogadását a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 45/2014. (V.27.) határozata
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól
(1. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek, Szekszárd és
Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
mőködésének 2013. évi tapasztalatairól szóló beszámolót.
Határidı: 2014.05.29.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke

2. / napirendi pont-109.számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Turiné Schmidt Györgyi

Túriné Schmidt Györgyi: A korábbi évekhez képest a fıbb mutatószámokban nem volt
eltérés 2013. évben, ezért a beszámolót nem kívánja kiegészíteni. Tendencia azonban,
hogy a segítséget kérık között egyre gyakrabban jelennek meg középosztálybeli családok,
ez hosszútávon az elszegényedésüket vetítheti elıre. A mélyszegénységben élı családok
esetében a problémák halmozódása figyelhetı meg, iskoláztatási, földrajzi mobilitási,
egészségügyi területen egyaránt. A problémák halmozódása esetén egyre kevesebb eszköz
áll a szakemberek rendelkezésére a családsegítés során.
dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a beszámoló elfogadását a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 46/2014. (V.27.) határozata
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól
(2. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek, Szekszárd és
Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi
tapasztalatairól szóló beszámolót.
Határidı: 2014.05.29.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
3. / napirendi pont-107.számú közgyőlési elıterjesztés
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Beszámoló a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás mőködésének
2013. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Dölles Lászlóné gondnokságvezetı
Dölles Lászlóné: 2013. 07. 01-tıl Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás, a
társulási megállapodás keretei között, jogi személyiségő társulássá alakították. Az orvosok
és a nıvérek az ügyeleti díja emelkedett. Az Állami Számvevıszék 2013 ıszén az ügyeleti
társulás mőködését, pénzügyi felhasználását ellenırizte. 2013. I. félévére az ÁSZ
ellenırzés téves pénzügyi elszámolást állapított meg a társulási hozzájárulásokkal
kapcsolatosan, ezért a 2013. II. félévi települési hozzájárulások tartalmazzák a korrigált
fizetési kötelezettséget. Az ügyelet munkájában egyre gyakrabban jelenik meg a
mélyszegénység, az ügyeleti idıben kérik a betegek a gyógyszert, injekciókat, mert anyagi
okokból azokat nem tudták kiváltani, ezért a gyógyszerköltség emelkedett a korábbi
évekhez képest.
dr. Tóth Gyula: Megköszöni a gondnokságvezetı beszámolóját. Kérdés, hozzászólás
hiányában javasolja a beszámoló elfogadását a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 47/2014. (V.27.) határozata
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól
(3. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek, Szekszárd és
Környéke Központi Ügyeleti Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól
szóló beszámolót.
Határidı: 2014.05.29.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke

4. / napirendi pont-104.számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására
az iskolai nyári szünetben
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária: A javaslatban szereplı pénzösszegek és a tervezett programok is a
korábbi évekhez hasonlóan alakulnak, ezért a javaslatot nem kívánja kiegészíteni.
dr. Tóth Gyula: Megköszöni a gondnokságvezetı beszámolóját. Kérdés, hozzászólás
hiányában javasolja a beszámoló elfogadását a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 48/2014. (V.27.) határozata
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására
az iskolai nyári szünetben
(4. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek, Javaslat az
általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai
nyári szünetben, 104. számú elıterjesztést.
Határidı: 2014.06.29.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke

5. / napirendi pontTájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2013. évi
megvalósulásáról
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcs. ref.
Pócs Margit: A tájékoztató a korábbi években leírtakra épül, de 2013. évben több
mellékletet tartalmaz. Szerencsére eredményes a civil együttmőködése a városnak, többek
között a civil kerekasztallal, a civil információs központtal, illetve a civil szervezetekkel
közvetlenül is. 2. számú mellékletben található, hogy 28 millió forinttal nıtt a civil
szervezetek támogatása, a támogatásokra vonatkozó információk mindenki számára
elérhetıek az interneten, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által nyújtott támogatásokat
is tartalmazza a táblázat. A természetbeni támogatás mértéke közel húsz millió forinttal
csökkent, többek között a Sport és Szabadidı Központ termeinek civil szervezetek általi
térítésmentes használatának szőkülése miatt is. A Tolna Megyei Civil Információs
Centrumnál, 129 szekszárdi civil szervezet kérte a regisztrációt.
Kérdés, vélemény hiányában az elnök szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet
a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vett.

6. / napirendi pont-106.számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2013. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
dr. Fıfai Klára: A beszámoló a korábbi évek struktúrájára épül, ezért azt nem kívánja
kiegészíteni. A szervezettel korábban ellátási szerzıdése volt az önkormányzatnak, de
jelenleg nem vállalnak át önkormányzati feladatokat, ezért 2013.-ban együttmőködési
megállapodás kötött az önkormányzat az Egyesülettel.
dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a beszámoló elfogadását a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

6

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 49/2014. (V.27.) határozata
Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2013. évi tevékenységérıl
(6. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek, Beszámoló az
Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2013. évi tevékenységérıl, 106. számú
elıterjesztést.
Határidı: 2014.05.29.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke

7. / napirendi pont-114.számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak
2013. évi ellátásáról
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a beszámoló elfogadását a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 50/2014. (V.27.) határozata
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak
2013. évi ellátásáról
(6. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek, Beszámoló az
önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi
ellátásáról, 106. számú elıterjesztést.
Határidı: 2014.06.29.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke

8. / napirendi pontTámogatási kérelmek
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı

dr. Tóth Gyula: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Szekszárdi
Csoportja részére 70.000,-Ft támogatást javasol nyújtani a bizottsági alap terhére,
mőködési költségekre, iroda bérleti díj fedezésére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 51/2014. (V.27.) határozata
Támogatási kérelmek
(8. számú bizottsági elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat DélDunántúli Régió Szekszárdi Csoportja részére 70.000,-Ft támogatást
nyújt 2014. évi bizottsági alapja terhére mőködési költségekre, iroda bérleti
díj finanszírozására.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási megállapodás elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2014.05.27.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

dr. Tóth Gyula: A Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja részére
300.000,-Ft támogatást javasol nyújtani a bizottsági alap terhére, nyári szabadidıs
programok költségeinek fedezésére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 52/2014. (V.27.) határozata
Támogatási kérelmek
(8. számú bizottsági elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi
Bizottsága,
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Humánszolgáltató Központja részére 300.000,-Ft támogatást nyújt 2014.
évi bizottsági alapja terhére, nyári szabadidıs programok költségeinek
finanszírozására.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási megállapodás elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2014.05.27.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

dr. Tóth Gyula: A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete részére 150.000,-Ft
támogatást javasol nyújtani a bizottsági alap terhére, mőködési költségekre, és
rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kérelmével kapcsolatos kiadások fedezésére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 53/2014. (V.27.) határozata
Támogatási kérelmek
(8. számú bizottsági elıterjesztés)
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága, Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete részére 150.000,-Ft támogatást nyújt 2014. évi bizottsági alapja
terhére, mőködési költségekre, és rehabilitációs akkreditációs
tanúsítvány kérelmével kapcsolatos kiadások finanszírozására.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási megállapodás elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2014.05.27.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
dr. Tóth Gyula: A "Lelki Egészségünkért Szekszárd" Alapítvány részére 135.000,-Ft
támogatást javasol nyújtani a bizottsági alap terhére, "Hely ahol élünk - hely ahogyan
élünk" konferencián való részvétel költségeinek fedezésére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 54/2014. (V.27.) határozata
Támogatási kérelmek
(8. számú bizottsági elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága, "Lelki Egészségünkért Szekszárd" Alapítvány
részére 135.000,-Ft támogatást nyújt 2014. évi bizottsági alapja terhére,
"Hely ahol élünk - hely ahogyan élünk" konferencián való részvétel
finanszírozására.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási megállapodás elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2014.05.27.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

dr. Tóth Gyula: A Mentálhigiénés Mőhely, Szekszárdi Életfa Családi Kör részére
150.000,-Ft támogatást javasol nyújtani a bizottsági alap terhére, "Születés Hete" országos,
szakmai kulturális és tájékoztató rendezvénysorozat költségeinek fedezésére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 55/2014. (V.27.) határozata
Támogatási kérelmek
(8. számú bizottsági elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága, Mentálhigiénés Mőhely, Szekszárdi Életfa
Családi Kör részére 150.000,-Ft támogatást nyújt 2014. évi bizottsági
alapja terhére, "Születés Hete" országos, szakmai kulturális és tájékoztató
rendezvénysorozat költségeinek finanszírozására.
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2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási megállapodás elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2014.05.27.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.30 órakor berekeszti. A bizottság zárt ülésen
folytatja munkáját.
K. m. f.
dr. Tóth Gyula
SZEB elnök

Hollendus Zsolt
jegyzıkönyv-hitelesítı
Készítette:

Berbuch Miklós
bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében és megbízásából:

dr. Göttlinger István
Jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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