SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALJEGYZİJE
_________________________________________________________________________
Iktatószám: I.B. 267-11/2013.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2013.10.29-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 bizottsági
tagok

Igazoltan távol maradt:

Zaják Rita, Lemle Béláné bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Berbuch Miklós jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

Ácsné Oláh Gabriella CK elnök,

Dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 3 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 3 igen szavazattal
elfogadott.
Dr. Fıfai Klára: Javasolja felvenni 6. számú napirendi ponthoz Rácz Károly és Ráczné
Nikl Ágnes, Magyar Lajosné, Kovács György lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítása
ügyében benyújtott kérelmét.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja a bizottságnak a napirendi pontokban történı módosítás
elfogadását.
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Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokban történı módosítási javaslatot, melyet
a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.
Napirend

Nyilt ülés
1./ napirendi pont-245. sz. közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése …./2013. (….)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
2./ napirendi pont- 249. sz. közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a IX. számú háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
3./ napirendi pont- 248. sz. közgyőlési elıterjesztés
Az I. sz. háziorvosi körzet mőködtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerzıdés
jóváhagyása és Medina Község csatlakozási kérelme az I. sz. háziorvosi
körzethez
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
4./ napirendi pontTámogatási kérelmek elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı

Zárt ülés
5./ napirendi pontAdósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek
elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
6./ napirendi pontKérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
7. napirendi pontBeszámoló a SZEB 2013. III. negyedévben hozott, lejárt határidejő
határozatainak végrehajtásáról
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
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Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı

1./ napirendi pont-245. sz. közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése …./2013. (….)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı

Majnayné Sajben Anna: A rendelet módosítás 14 önkormányzati rendelet módosítására
tesz javaslatot. Az önkormányzati rendelek tartalmának igazodnia kell a magasabb szintő
jogszabályok elıírásaihoz, valamint meg kell teremteni az idei és korábbi önkormányzati
rendeletek, döntések közötti összhangot, ezért SZMSZ módosítást is javasoltunk.
A módosítások jelentıs része az utcanevek megváltoztatásából következett, mivel
Szekszárd Város Önkormányzat Közgyőlése 2013. május 30-i ülésén elfogadta a XX.
századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı utcanevek új nevének megállapításáról szóló
136/2013. (V. 30.) határozatát. E határozat több helyi rendeletet is érintett. Az új utcanevek
átvezetésre kerültek a rendelet tervezetben. A vagyon rendelet, a kéményseprési rendelet
módosítása miatt, is módosult, de a módosítások a mellékletekben is megjelennek.
Javasoljuk, hogy két ingatlan megvásárlási ügye kerüljön a város közvagyoni körébe. Erre
a módosításra a városközpont felújítása miatt van szükség. A vagyonrendelet kapcsán – a
2012. évi, korábbi belsı ellenırzésekbıl kiindulva, az elfogadott intézkedési terv szerint, –
a térítési díj hátralékok rendezése módosul a tervezet szerint. A Szekszárdi Vagyonkezelı
Kft. ügyvezetıjének javaslata alapján a közüzemi díjak okán a lakásrendelet is módosul, a
közüzemi díjakat is a közszolgáltatónak fizetnék. Az SZMSZ 6. számú függeléke esetében
egyéni vállalkozást végzı személyek jegyzékét érintı határozatmódosítási javaslatot is
tartalmaz az elıterjesztés, egyrészt az utcanév változások, másrészt a Jegyzı mint a helyi
választási iroda vezetıje hatáskörei miatt.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az elıterjesztésben
foglaltakat a Közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 115/2013. (X.29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
…./2013. (….) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati
rendeletek módosításáról
(1. számú bizottsági elıterjesztés)
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a 245. számú, a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyőlése …./2013. (….) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló elıterjesztést.
Határidı: 2013.10.31.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2./ napirendi pont- 249. sz. közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a IX. számú háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Dr. Fıfai Klára: Korábban a Közgyőlés felhatalmazta az Egészségügyi Gondnokságot a
IX. számú felnıtt háziorvosi körzet meghirdetésével, annak vállalkozó orvossal történı
betöltése céljából, de a határidı lejártáig nem érkezett pályázat a háziorvosi körzetre. A
körzet jelenleg helyettesítéssel mőködik, jelenleg a körzet OEP finanszírozása 601.000.forint/hó, az összes kiadás 661.065.- forint havonta. A körzet egy évet meghaladó
helyettesítéssel történı mőködtetés esetén az állami finanszírozás tovább csökken, melynek
következtében a körzet további mőködtetése a veszteség arányát növeli, ezért új pályázati
felhívást célszerő kiírnia az Egészségügyi Gondnokság vezetıjének, a IX. számú körzet
háziorvosi feladat állátására a mellékletben szereplı pályázati felhívás szerint.
A helyettesítések miatt a körzet kártyaszáma egyre csökkent, a betegek olyan körzetbe
viszik át kártyájukat ahol stabil az orvos személye, és nem rövidített (két órás) rendelési
idıben történik a betegellátás, ezzel együtt a körzet OEP finanszírozása tovább csökken.
Amennyiben a pályázat ismételten eredménytelenül zárulna, akkor további háziorvosi
körzetmódosításokra is szükség lehet.
Dr. Tóth Gyula: Az Egészségügyi közlönyben is megjelent a pályázati felhívás.
Dr. Fıfai Klára: Az Egészségügyi Közlönyön kívül a város honlapján, a Szekszárdi
Vasárnapban és a Népújságban is.
2014. január 1.-tıl feltételezhetıen javul a háziorvosi körzetek finanszírozása. A
háziorvosi körzethez tartozó rendelı felújított, fogorvosi rendelı is van az épületben.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az elıterjesztésben
foglaltakat a Közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 116/2013. (X.29.) határozata
Javaslat a IX. számú háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos
döntések meghozatalára
(2. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a 249. számú, Javaslat a IX. számú háziorvosi körzet
mőködtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról szóló elıterjesztést.
Határidı: 2013.10.31.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
3./ napirendi pont- 248. sz. közgyőlési elıterjesztés
Az I. sz. háziorvosi körzet mőködtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerzıdés
jóváhagyása és Medina Község csatlakozási kérelme az I. sz. háziorvosi
körzethez
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Dr. Fıfai Klára: Az I. sz. háziorvosi körzet esetében az elıszerzıdést az önkormányzat
megkötötte, Dr. Endrıdi László Csaba háziorvossal (ELIMI Kft.), a végleges feladatellátási szerzıdést a Közgyőlésnek jóvá kell hagynia. Közben Medina Község
Önkormányzata megkereste Szekszárd MJV Önkormányzatát, hogy szeretne csatlakozni
körzetével, a Szekszárd I. számú felnıtt háziorvosi körzethez. Medina lakossága
megközelítıleg 800 fı, 2014. május 1-ig szerzıdéses jogviszonyban van háziorvosi
feladat-ellátás tekintetében Dr. Endrıdi László Csaba háziorvossal. 2014. május 1-tıl lépne
életbe Medina község felnıtt háziorvosi körzetének csatlakozása. Korábban Szálka község
és Harc község is csatlakozott – felnıtt háziorvosi feladat-ellátási szerzıdés
vonatkozásában – Szekszárd város felnıtt háziorvosi körzeteihez. Medina község
csatlakozásának nincs jogi akadálya, Szekszárd I. számú felnıtt háziorvosi körzethez. Az
„Egészségügyi alapellátás körzeteirıl” szóló önkormányzati rendelet módosítása válik
szükségessé, 2014. március 31-ig.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az elıterjesztésben
foglaltakat a Közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 117/2013. (X.29.) határozata
Az I. sz. háziorvosi körzet mőködtetésére vonatkozó feladat-ellátási
szerzıdés jóváhagyása és Medina Község csatlakozási kérelme az I. sz.
háziorvosi körzethez
(3. számú bizottsági elıterjesztés)
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a 248. számú, az I. sz. háziorvosi körzet mőködtetésére
vonatkozó feladat-ellátási szerzıdés jóváhagyása és Medina Község
csatlakozási kérelme az I. sz. háziorvosi körzethez szóló elıterjesztést.
Határidı: 2013.10.31.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
4./ napirendi pontTámogatási kérelmek elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Dr. Fıfai Klára: Alapítványok támogatása esetében Közgyőlési jóváhagyás szükséges a
bizottsági határozathoz. Dr. Sík Erzsébet a „Szekszárdi Röntgen” Alapítvány titkára,
támogatási kérelmet nyújtott be, leletezéshez és dokumentáláshoz szükséges eszközök
vásárlása ügyében. Kéri, hogy a Tisztelt Bizottság nyújtson támogatást festékpatronok,
fénymásoló papír, továbbá írható CD-vásárlására, összesen: 180.000.- forintot összegben.
Dr. Tóth Gyula: A bizottság szőkös anyagi forrása miatt nem javasolja támogatni a
Szekszárdi Röntgen Alapítvány kérelmét.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 118/2013. (X.29.) határozata
(4. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta a „Szekszárdi Röntgen” Alapítvány támogatási
kérelmét.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága szőkös pénzügyi kerete miatt nem tudja támogatni
a „Szekszárdi Röntgen” Alapítvány kérelmét.
Határidı: 2013.10.05.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Dr. Fıfai Klára: Gulyás Katalin a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének
igazgatója, támogatási kérelmet nyújtott be, a véradók jubilálására megrendezendı Városi
Véradóünnepség finanszírozásának ügyében. Kérik, hogy a Tisztelt Bizottság nyújtson
anyagi támogatást a rendezvényhez, összesen: 150.000.- forintot összegben.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete számára
a Bizottság a Bizottsági Alapból, 100.000.- Ft-ot biztosítson, a Városi
Véradóünnepségének finanszírozására.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 119/2013. (X.29.) határozata
(4. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága megtárgyalta Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének
támogatási kérelmét.
A Bizottság jóváhagyott Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezetének, Városi Véradóünnepség finanszírozására 100.000.- Ft.
támogatást a Bizottsági Alapból.
Határidı: 2013.10.05.
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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