SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I.B.1896-14/2008.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2008. december 4-én (csütörtökön) 8. 30 perckor a Polgármesteri Hivatal emeleti
mőszaki tárgyaló termében megtartott nyilvános ülésérıl

Jelen vannak:

dr. Tóth Gyula elnök,
Csillagné Szántó Polixéna,
Sárközi János József, Horváth Jánosné, Maller
Béla bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára irodavezet
dr. Szabó Tímea bizottsági referens, jkv.vezetı

Igazoltan távol maradtak:

dr. Gaál Zsuzsanna, Ilosfai Gábor bizottsági tagok

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság ülését 8. 40 órakor megnyitja.

Dr. Fıfai Klára kéri a napirendi pontok közé felvenni Mentálhigiénés Mőhley ellátási
szerzıdésének meghosszabbításáról szóló elıterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a bizottság egyhangúlag, 5 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:

Napirend

NYILVÁNOS ülés napirendje:
1./ napirendi pont
A 2009-2011. évi költségvetési koncepció – 295. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára irodavezetı
2./ napirendi pont
Támogatási kérelem
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı

3./ napirendi pont
Javaslat a Mentálhigiénés Mőhellyel megkötött ellátási szerzıdés meghosszabbítására –
299. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı

…………………………………………………………………………………………………
A bizottság az elfogadott napirend alapján megkezdi munkáját 8. 45 perckor.

1./ napirendi pont
A 2009-2011. évi költségvetési koncepció – 295. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára irodavezetı
Maller Béla véleménye szerint, a koncepciónak nincs meg a kellı egyensúlya. Bizonyos
kérdésekkel túl részletesen foglalkozik, míg más kérdésekkel túl szőken.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 5 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

167/2008. (XII.4.) SZEB határozat
A 2009-2011. évi költségvetési koncepció
(295. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottság 2008. december 4-én tartott ülésén
a 295. számú közgyőlési elıterjesztést megtárgyalta,
egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot és a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2008. december 4.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnöke

2./ napirendi pont
Támogatási kérelem
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı
Dr. Fıfai Klára ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, nem hangzott el.
Dr. Tóth Gyula javasolja a kért támogatási összeg megítélését.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 5 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
168/2008. (XII.4.) SZEB határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottsága az Értelmi Fejlıdésükben
Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete
számára 100.000 Ft összegő támogatást biztosít bizottsági
alapja terhére a kérelemben megjelölt karácsonyi
ünnepséghez,
és
karácsonyi
ajándékcsomagok
szétosztásához.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a támogatási szerzıdés elkészítésérıl és a
támogatási összeg átutalásáról.

Határidı: 2008. december 15.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
Dr. Fıfai Klára Szociális Iroda vezetıje

3./ napirendi pont
Javaslat a Mentálhigiénés Mőhellyel megkötött ellátási szerzıdés meghosszabbítására –
299. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı
Dr. Fıfai Klára ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 5 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

169/2008. (XII.4.) SZEB határozat
Javaslat a Mentálhigiénés Mőhellyel megkötött ellátási
szerzıdés meghosszabbítására
(299. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottság 2008. december 4-én tartott ülésén
a 299. számú közgyőlési elıterjesztést megtárgyalta,
egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot és a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Határidı: 2008. december 4.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnöke

A bizottság elnöke az ülést 9 órakor berekeszti.

K.m.f
dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Készítette:
dr. Szabó Tímea
jkv.vezetı
Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı

