Iktatószám: I.B.1558-1/2012.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2012.01.31-én 14.00 órakor a polgármesteri tárgyaló termében megtartott nyílt
ülésérıl
Jelen vannak:

dr. Tóth Gyula SZEB elnök,
Zaják Rita, Horváth Jánosné, Hollendus Zsolt
bizottsági tagok

Igazoltan távol maradt:

Lemle Béláné bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Frey Tímea pályázati referens
Szabó Veronika pályázati referens
Buncsek Attila pályázati referens
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

Kajsza Péter Újra Dolgozni Tolnában Egyesület
elnöke
Ácsné Oláh Gabriella CK elnök
Tóthi János MSZOSZ Nyugdíjas Szövetség
megyei vezetıje

Az elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság ülését 14.00 órakor megnyitja. Az elnök javasolja a nyílt ülés napirendjérıl
levenni a „Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet-tervezete” címő napirendi pontot, valamint javasolja felvenni szóbeli
elıterjesztésként a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának részvétele a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt pályázatban”, valamint a „Szociális és
Egészségügyi Bizottság ügyrendje” megtárgyalását. A zárt ülés napirendjére javasolja
felvenni az „Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése” címő napirendi pontot.
Az elnök szavazásra teszi fel a módosított napirendi pontokat, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
Nyílt ülés

1./ napirendi pont
Javaslat az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel együttmőködési megállapodás
megkötésére- 8. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Kovácsné Dr.Kubik Andrea jogi referens
2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (…)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- 14. számú közgyőlési elıterjesztés

Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
3./ napirendi pont
Javaslat a Családok Átmeneti Otthonának korszerősítésére c.(TIOP-3.4.2-11/1) pályázat
benyújtására- 20. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
4./ napirendi pont
Javaslat a Hajléktalan Gondozási Központ korszerősítésére c.(TIOP-3.4.2-11/1) pályázat
benyújtására-21. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Buncsek Attila pályázati referens
5./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárd Kadarka utcai Idısek Otthonának korszerősítésére” (TIOP3.4.211/1) c.pályázat benyújtására-22. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Frey Tímea pályázati referens
6./ napirendi pont
Javaslat önkormányzati intézményvezetık 2012. évi teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására- 16. számú közgyőlési
elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának részvétele a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal által kiírt pályázatban
Elıterjesztı: Frey Tímea pályázati referens
8./ napirendi pont
A Szociális és Egészségügyi Bizottság ügyrendje
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Zárt ülés
9./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Elıterjesztı: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó
10./ napirendi pont
Javaslat adósságcsökkentési támogatás megszüntetésére
Elıterjesztı: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó
11./ napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
12./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
13./ napirendi pont

Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
1./ napirendi pont
Javaslat az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel együttmőködési megállapodás
megkötésére- 8. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Kovácsné Dr.Kubik Andrea jogi referens
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az elıterjesztı nem tud részt venni a bizottsági
ülésen. Bemutatja Kajsza Pétert, az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület elnökét.
Kajsza Péter: Bemutatkozik, elmondja, hogy két fontos dolog miatt kérték az együttmőködési
megállapodás megkötését: az eddigi együttmőködés alapján a Szekszárdon és a környéken élı
munkanélkülieknek munkaerıpiaci szolgáltatást nyújtottak ingyen, cserébe a várostól termeket kaptak
a mőködéshez. A másik ok egy TÁMOP-os pályázati kiírás, melyre szeretnének pályázni és annak
feltétele egy együttmőködési megállapodás a várossal.
Zaják Rita: Kéri, hogy röviden mutassák be az egyesület tevékenységét.
Kajsza Péter: 2000-ben indult egy öt fıs munkacsoport az Újra Dolgozom Program keretében, mely
2005-ig mőködött, kialakult egy olyan szakmai munkacsoport, hogy úgy látták jónak, ha önálló
egyesület keretében folytatják a munkát. Tolna megye kétharmadát lefedve nyújtanak az
álláskeresıknek szolgáltatásokat. Jelenleg 13 fıvel mőködnek, melybıl két fıállású alkalmazott van.
Az elmúlt 11 év során 35 százalék körül volt az elhelyezések aránya, de volt olyan év, hogy
meghaladta az ötven százalékot az elhelyezkedettek száma. A TÁMOP-os pályázat kiírása a hátrányos
helyzető célcsoport képzésérıl és elhelyezésérıl szól, 50 fı bevonását tervezik, melybıl harminc
embernek kell munkát találni.
Dr.Tóth Gyula: Köszöni a tájékoztatást, határozati javaslatként elmondja, hogy javasolja a bizottság a
közgyőlésnek az együttmőködési megállapodás megkötését.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

1/2012.(I.31.) SZEB határozat:
Javaslat az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel együttmőködési
megállapodás megkötésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel
együttmőködési megállapodás megkötését az elıterjesztésben foglaltak szerint.
Határidı: 2012.02.02.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (…)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- 14. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna: A helyi szociális rendelet felülvizsgálatát a szociális törvény és
annak végrehajtására kiadott kormányrendelet módosításai tették indokolttá, ezek a
módosítások 2012. január 1-jén léptek hatályba. A normatív lakásfenntartási támogatás és az

adósságkezelési szolgáltatásban részesülı személyek részére nyújtott lakásfenntartási
támogatás kiegészítésére szolgáló méltányossági lakásfenntartási támogatás kikerül a
rendeletbıl. A lakásfenntartási támogatás önkormányzati hatáskörbıl átkerült jegyzıi
hatáskörbe, ez is átvezetésre kerül a rendeletben. Ezen kívül a lakókörnyezet rendben tartására
vonatkozó szabályokat ki kellett terjeszteni az aktív korúak ellátására jogosult személyekre.
Néhány elnevezésbeli változást is átvezet az elıterjesztés, például megváltozott a munkaügyi
központok, a kisebbségi önkormányzatok elnevezése.
Dr. Tóth Gyula: Üdvözli a lakókörnyezet tisztántartásával kapcsolatos intézkedéseket.
Zaják Rita: Milyen hatása várható ezektıl az intézkedésektıl? Az ellátások színvonala hogyan
változik?
Dr. Fıfai Klára: A tavalyi év folyamán megváltozott a lakásfenntartási támogatás rendszere, a
normatív lakásfenntartási támogatás kiegészült a méltányossági támogatással, a jelen
szabályozással marad a normatív támogatás és átkerül jegyzıi hatáskörbe. A régi szabályozás
szerint ha nem érte el a normatív lakásfenntartási támogatás a négyezer forintot, a feltételek
megléte esetén kiegészítésre került. Ezt a támogatási formát 2012.03.31-ig folyósítják, ezt
követıen csak a normatív lakásfenntartási támogatás állapítható meg.
Zaják Rita: Szekszárdon hány családot érint ez a jogszabályi változás?
Dr. Fıfai Klára: 423 családot, ennyien kaptak kiegészítést, ezeket a határozatokat a Szociális
és Gyámhivatalnak mind módosítania kell.
Tóthi János: Kell-e kérni a normatív lakásfenntartási támogatást azoknál a családoknál, ahol
megszüntetik a kiegészítı támogatást?
Dr. Fıfai Klára: Külön nem kell kérni, megfelelıen módosítva lesznek a határozatok.
Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy javasolja a bizottság a rendelettervezet elfogadását
a közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

2/2012.(I.31.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012.
(…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) ör.rendelet módosításáról szóló
…/2012. (…) számú önkormányzati rendeletének elfogadását az
elıterjesztésben foglaltak alapján.
Határidı: 2012.02.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

3./ napirendi pont
Javaslat a Családok Átmeneti Otthonának korszerősítésére c.(TIOP-3.4.2-11/1) pályázat
benyújtására- 20. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens
Szabó Veronika: A Családok Átmeneti Otthonában nagyon zsúfolt az elhelyezés, a bútorzat is
elavult, új kerítés, a tetıszinten új konyha és lakószobák kerülnének kiépítésre, ezen kívül
eszközbeszerzésre is pályáznak. A költségvetés még nem végleges, a jelenlegi állapotban 80
millió forintos a pályázat összköltsége, 100 százalékos intenzitású pályázat, az
önkormányzatnak nem jelentene önerıt.
Zaják Rita: A CSÁO szomszédságában lévı lakásról kérdez, megveheti-e az önkormányzat,
hogy együtt újítsák fel az épületet?
Szabó Veronika: Az idıs házaspár nem szeretne elköltözni, de a felújításhoz szó nélkül
hozzájárultak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

3/2012. (I.31.) SZEB határozat:
Javaslat a Családok Átmeneti Otthonának korszerősítésére c. (TIOP3.4.2-11/1) pályázat benyújtására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek, hogy a meghirdetett 3.4.2-11/1 számú
TIOP pályázatra nyújtsa be a „Családok Átmeneti Otthonának korszerősítése”
címő pályázatát.
Határidı: 2012.02.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
4./ napirendi pont
Javaslat a Hajléktalan Gondozási Központ korszerősítésére c.(TIOP-3.4.2-11/1) pályázat
benyújtására-21. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Buncsek Attila pályázati referens
Buncsek Attila: Az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni, a kérdésekre válaszol.
Horváth Jánosné: Mennyi a pontos költségvetése a pályázatnak?
Buncsek Attila: Az elıterjesztésben szereplı összeg változott, a tartalék sorra próbáltak
nagyobb összeget betervezni, most 99 millió forintnál tartanak. Maximum 100 százalékos a
pályázat intenzitása, ha minden jól alakul, nem igényel önerıt.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

4/2012. (I.31.) SZEB határozat:
Javaslat a Gondozási Központ korszerősítésére c. (TIOP-3.4.2-11/1)
pályázat benyújtására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek, hogy a meghirdetett 3.4.2-11/1 számú

TIOP pályázatra nyújtsa be a „Gondozási Központ korszerősítése” címő
pályázatát.
Határidı: 2012.02.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

5./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárd Kadarka utcai Idısek Otthonának korszerősítésére” (TIOP3.4.211/1) c.pályázat benyújtására-22. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Frey Tímea pályázati referens
Frey Tímea: Hasonlóan az elızıekhez ez is egy 100 százalékos támogatási intenzitású
pályázat, a Kadarka utcai idısek otthona felújítása történne meg belıle, tetıfelújítás,
nyílászárócsere, hıszigetelés, vizesblokk-felújítás, főtéskorszerősítés, eszközbeszerzés, a
pályázat bruttó összköltsége 95 millió forint, mely szintén nem igényel önerıt.
Horváth Jánosné: Elıfinanszírozásos a pályázat?
Frey Tímea: Szállítói kifizetéssel szeretnék rendezni a pályázatot.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

5/2012. (I.31.) SZEB határozat:
Javaslat
a
„Szekszárd
Kadarka
utcai
Idısek
Otthonának
korszerősítésére” (TIOP 3.4.2-11/1) c.pályázat benyújtására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek, hogy a meghirdetett 3.4.2-11/1 számú
TIOP pályázatra nyújtsa be a „Szekszárd Kadarka utcai Idısek Otthonának
korszerősítése” címő pályázatát.
Határidı: 2012.02.01.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának részvétele a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal által kiírt pályázatban
Elıterjesztı: Frey Tímea pályázati referens
Frey Tímea: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a tavalyi év folyamán beadtak a Szociális
Központ telephelyeire vonatkozóan egy pályázatot a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatalhoz kórházi ágyakra, kompressziós matracokra, melyet elutasítottak forráshiányra
hivatkozva. Az idén újra kiírták a pályázatot azoknak, akik nem részesültek tavaly a
támogatásból. Egy megerısítési nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy fenntartják a
pályázatukat. Kéri a tisztelt bizottságot, hogy erısítse meg a pályázati igényt, melyhez önerıt
nem kell hozzátennie az önkormányzatnak.
Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy a bizottság hozzájárul a pályázat beadásához.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

6/2012. (I.31.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának részvétele a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt pályázatban
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága hozzájárul, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által
az állami és nem állami fenntartású ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos
intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami támogatásra kiírt
2012. évi pályázatban részt vegyen Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Szociális Központja intézményegységei tárgyi feltételeinek
javítása céljából.
Határidı: 2012.02.17.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
6./ napirendi pont
Javaslat önkormányzati intézményvezetık 2012. évi teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására- 16. számú közgyőlési
elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Tóth Gyula: A bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztésben
foglaltakat.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

7/2012. (I.31.) SZEB határozat:
Javaslat
önkormányzati
intézményvezetık
2012.
évi
teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok
elfogadására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek az önkormányzati intézményvezetık
2012. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt
célok elfogadásáról szóló elıterjesztés elfogadását.
Határidı: 2012. február 2.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
8./ napirendi pont
A Szociális és Egészségügyi Bizottság ügyrendje
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı
Dr. Fıfai Klára: Kiosztásra került a bizottság ügyrendje, melyben átvezetésre kerültek a
jogszabályváltozások, az elıterjesztésben kiemelten látszanak azok a területek, melyeket meg
kellett változtatni.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

8/2012. (I.31.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának ügyrendje

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális-és Egészségügyi
Bizottsága felülvizsgálta a mőködésének szabályait tartalmazó ügyrendet és az
elıterjesztésben szereplı változtatásokkal együtt jóváhagyja azt.
A módosításokkal jóváhagyott ügyrend a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

A bizottság elnöke a nyílt ülést 14.50 órakor berekeszti. A bizottság a továbbiakban zárt ülés
keretében folytatja a munkát.

K. m. f.
Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök

Készítette:
Radványi Petra
bizottsági referens

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

