SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALJEGYZİJE
_________________________________________________________________________
Iktatószám: I.B. 747-4/2014.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2014.04.09-én 8.30 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
Lemle Béláné, Hollendus Zsolt, Zaják
Rita bizottsági tagok

Igazoltan távol maradt:

Horváth Jánosné

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Berbuch Miklós jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

Majnayné
Sajben
Anna
igazgatóságvezetı
Kálóczi Andrea intézményvezetı

Dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8:30 órakor megnyitja.
Dr. Tóth Gyula: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Lemle Béláné bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
Nyílt ülés
1./ napirendi pont -39. sz. közgyőlési elıterjesztés

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 8/2014.
(IV. 9.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az
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új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggı és egyéb
módosításáról
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
2./ napirendi pont-44. sz. közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a Szent Erzsébet Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat
2013. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Kálóczi Andrea intézményvezetı
Nyílt ülés
1. / napirendi pont -39. sz. közgyőlési elıterjesztés

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 8/2014.
(IV. 9.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az
új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggı és egyéb
módosításáról
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna: Az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 2014. március
15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: új Ptk.). Ezen idıponttól az új Ptk. hatálybalépésével összefüggı átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekrıl szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 67. § b) pontja hatályon
kívül helyezte a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvényt (a továbbiakban:
régi Ptk.).
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának több helyi rendelete tartalmaz
hivatkozást a régi Ptk. rendelkezéseire, ez, valamint az új Ptk. fogalmi és
szabályrendszerének változása szükségessé teszi a helyi rendeletek felülvizsgálását és a
rendeleti elıírások új törvényi szabályozáshoz történı hozzáigazítását.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú
önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl tartalmaz ugyan a Ptk. módosítást is érintı
részeket, de a rendelet módosítása nem javasolt, mert e rendelet szerint nem történik
folyósítás, továbbá az új Ptk. étmeneti rendelkezései szerint a támogatások visszafizetésére
még nem alkalmazható az új törvénykönyv.
Dr. Fıfai Klára: Ezen rendelkezések az elsı lakáshoz jutók támogatására vonatkozik,
mivel az esetleges visszafizetések esetében a régi Ptk.-t kell alkalmazni.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a rendelettervezetet a
bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melye 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 24/2014. (IV.09.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 8/2014. (IV. 9.)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az új Polgári
Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggı és egyéb módosításáról
(1. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyőlésének 8/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati
rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggı és egyéb
módosításáról szóló elıterjesztést.
Határidı: 2014. április 09.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2. / napirendi pont-44. sz. közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a Szent Erzsébet Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat
2013. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Kálóczi Andrea intézményvezetı
Kálóczi Andrea: Az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a programok keretében
meghívott elıadók között volt a pszichiátriai osztály fıorvos asszonya, Dr. Kertész Ágnes,
aki az új pszichoaktív szerek megjelenésérıl tartott elıadást. Mivel ezeknek a szereknek
egy része van csak tiltólistán. A használatuk, vagy a leszokás folyamán, felmerülhet a
pszichiátriai kezelés szükségszerősége. Pszichotikus kórképek megjelenése mellett, a
túladagoláskor is többletkockázatot jelent az ismeretlen eredető, összetételő, és
hatásmechanizmusú szerek használata. Évente 20-30 új szer is a szakemberek látókörébe
kerül. Drogszemét és mobil tőcsere program is indult. A drogszemét program keretében
telefonon, és e-mailben név nélkül lehet bejelenteni a fellelt, droghasználathoz köthetı
hulladék helyét. A Kábítószer Egyeztetı Program keretében a különbözı szakmai
kapcsolatok alakulhatnak ki az érintett szakmák között: szociális, egészségügyi és
prevenciós szakmák bevonásával. Szervezetfejlesztés minden évben megtörténik, jelenleg
a közös szakmai nyelv kialakítása van folyamatban. Az együtt elfogadott irányvonalak
mentén, például a prevenció területén, szervezıdjön a szakmai munka. A szekszárdi
Családterápiás Szakmai Mőhely 2013. február 4-én alakult. A mőhely tagjai a városban, ill.
a térségben családterápiával, családokkal foglalkozó szakemberek. Családterápiás Szakmai
Mőhely keretében a családterápiás, konzultáns szakemberek támogatása kiemelten fontos,
mert a családi diszfunkciók, traumák gyakran vezetnek drogproblémához. A 2013. évben a
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány RÉV Szolgálat rendezte meg a Kábítószer-ellenes
Világnap „Tisztán és Szabadon” 2. programsorozatát.
2014. évben a Kábítószer Ellenes Stratégiát meg kell újítani, ehhez helyzetfelmérést
fogunk készíteni. Értékelni szükséges, az általunk feltárható, jelenlegi kábítószer helyzetet.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a rendelettervezetet a
bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melye 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 25/2014. (IV.09.) határozata
A Szent Erzsébet Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2013. évi
tevékenységérıl szóló beszámolóról
(2. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a Szent Erzsébet Caritas
Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2013. évi tevékenységérıl szóló
beszámolót.
Határidı: 2014. április 09.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

A bizottság elnöke a nyílt ülést 9:00 órakor berekeszti.
K. m. f.
Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Lemle Béláné
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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