SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Iktatószám: VI/A. 246-12/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 2016. december 13-án (kedden) 14.00 órakor, a Babits Mihály
Kulturális Központ Kis Csatár termében megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről

dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Gombás Viktória Rita, Ferencz Zoltán
József, Kerekes László Géza bizottsági
tagok

Igazoltan távol maradtak:

Horváth Jánosné, Lemle Béláné, Rácz
Zoltán Rókus bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Bodor Adrienn osztályvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Berbuch Miklós jegyzőkönyvvezető

Megjelent meghívottak:

dr. Tusa Annamária házi gyermekorvos
János Anna CK titkár

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy a 7 tagú Bizottságból 4 fő jelen van, a Bizottság
határozatképes. Az ülést 14.00 órakor megnyitja.
dr. Tóth Gyula elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Ferencz Zoltán József bizottsági
tagot megválasztani.
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Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a Bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott.
dr. Tóth Gyula elnök: Javasolja a Bizottságnak a kiküldött meghívóban szereplő napirendi
pontok elfogadását azzal a módosítással, hogy a meghívóban szereplő 5. és 7. számú
napirendi pontot 7. és 5. számú napirendi pontként tárgyalja. Továbbá javasolja, hogy a
Bizottság a 8. számú, Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról szóló napirendi
pontját Eszék Istvánné lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelmével
egészítse ki.
Az elnök szavazásra teszi fel, hogy a Bizottság a meghívóban szereplő 5. és 7. számú
napirendi pontot 7. és 5. számú napirendi pontként tárgyalja.
A Bizottság a napirendi pontok sorrendjében történő módosítást, miszerint a meghívóban
szereplő 5. és 7. számú napirendi pontot 7. és 5. számú napirendi pontként tárgyalja, 4
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Az elnök szavazásra teszi fel, hogy a Bizottság a 8. számú, Kérelmek lakásbérleti
szerződések meghosszabbításáról szóló napirendi pontját Eszék Istvánné lakásbérleti
szerződésének meghosszabbítása iránti kérelmével kiegészíti.
A Bizottság a 8. számú, Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról szóló
napirendi pontját Eszék Istvánné lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti
kérelmével történő kiegészítését, 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott.
Napirend
Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
A II. számú gyermekorvosi körzet ellátására kiírt pályázat elbírálása
(383. sz. közgyűlési előterjesztés, az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
2. / napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(375. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Frey Tímea osztályvezető
3. / napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő együttműködési
megállapodás jóváhagyására
(328. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász, dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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4. / napirendi pont
A VI. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala
(380. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Zárt ülés
5. / napirendi pont
Tűzifa támogatások elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
6. / napirendi pont
Javaslat önkormányzati bérlakáspályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
(szóbelti előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
7. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(351. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
8. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
9. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
A II. számú gyermekorvosi körzet ellátására kiírt pályázat elbírálása
(383. sz. közgyűlési előterjesztés, az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a 2. számú gyermekorvosi körzet –
Szekszárd, Kandó K. u. 10. – praxisjogát dr. Gulyás Erika térítésmentesen átadta. Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 238/2016. (IX.29.) számú határozatával
döntött a 2. számú gyermekorvosi körzet feladatainak vállalkozási formában történő
ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról. A határozat rendelkezett továbbá arról is, hogy a
beérkezett pályázatokat a pályázati határidő lejártát követő ülésén bírálja el a közgyűlés. A
pályázati hirdetmény az Egészségügyi Közlönyben, a Szekszárdi Vasárnapban és a Tolnai
Extrában jelent meg, továbbá elérhető volt Szekszárd Város honlapján is. A pályázat
benyújtásának határideje 2016. december 12., ezen időpontig egy érvényes pályázat
érkezett. A bontási jegyzőkönyv szerint dr. Tusa Annamária pályázata a kiírásban szereplő
valamennyi feltételnek megfelelt, korábban is érdeklődött a praxis betöltésének
lehetőségéről, de akkor még nem rendelkezett a szükséges csecsemő és gyermekgyógyászat
szakvizsgával. dr. Tusa Annamária önéletrajzában leírja, hogy már gyermekkorában,
megszületett benne az elhatározás, hogy gyermekorvos szeretne lenni. Az önéletrajzból
kiemeli, hogy a doktornő az általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában
Marosvásárhelyen végezte. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános
Orvosi Kar Magyar Tagozatán 2005-ben általános orvosi diplomát szerzett. 2006-ban a Tolna
Megyei Balassa János Kórház Gyermekosztályán helyezkedett el, diplomája még ez évben
honosításra került. Férje a Tolna Megyei Balassa János Kórház Idegosztályán neurológusként
dolgozik, két gyermekük van, egy kisfiú és egy kislány. A praxis betöltéséhez szükséges –
csecsemő és gyermekgyógyászat szakvizsgát – sikeresen letette 2016. novemberében. A
gyermek háziorvosi körzetre meghirdetett pályázat megjelenése kapcsán döntötte el, hogy
szakmai pályafutása teljesebb lesz, ha egy gyermekközösség gondozását vállalja, ezért
pályázta meg a 2. számú gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi állását. Pályázatában az
alábbi célokat határozta meg és ezt szeretné pontosan idézni tőle: „… szakmailag a legtöbbet
nyújthassam a kis betegeknek illetve a családok megismerése által részese lehessek
életüknek. Fontosnak tartom, az egészséges életmódra való nevelést, melyet nem csak a
napi munkámban, hanem az óvodai illetve iskolai gondozások során tervezek megvalósítani.”
Javasolja az önkormányzat területi ellátási kötelezettsége alapján, hogy 2017. február 1.
napjától a 2. számú gyermekorvosi körzet működtetését és ezzel egyidejűleg a körzet
praxisjogát térítésmentesen adja át a pályázati kiírásnak megfelelt dr. Tusa Annamária
egyéni vállalkozó házi gyermekorvosnak. Javasolja továbbá, dr. Tusa Annamáriával, mint
egyéni vállalkozó orvossal a körzet működtetésére kötendő – az előterjesztés melléklete
szerinti – feladat-ellátási szerződés jóváhagyását. Elmondja, hogy a szerződés aláírását
követően a doktornőnek működési engedélyt kell kérnie, mely alapja az OEP
finanszírozásnak.
dr. Tusa Annamária: Elmondja, hogy az előterjesztésben minden lényeges információ
felsorolásra került, de szívesen válaszol az esetleges kérdésekre.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
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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 Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 144/2016. (XII.13.) SZEB határozata
A II. számú gyermekorvosi körzet ellátására kiírt pályázat elbírálása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
II. számú gyermekorvosi körzet ellátására kiírt pályázat elbírálásáról szóló
előterjesztést.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2. / napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(375. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Frey Tímea osztályvezető

dr. Tóth Gyula elnök: Frey Tímea osztályvezető egyéb elfoglaltsága miatt felkéri dr. Bodor
Adrienn osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Elmondja, hogy az Integrált Területi Programot minden
évben felül kell vizsgálni, ebben az évben december 15. napja volt a határidő. A pályázatok
kiírását és a Szekszárd Megyei Jogú Város által tervezett pályázati programokat foglalja
magában az előterjesztés. A korábban közgyűlés által már elfogadott program aktualizálva
kerül újra előterjesztésre.
Kerekes László Géza bizottsági tag: Elmondja, hogy a szavazáson tartózkodni fog, mivel
vannak olyan fejlesztési elképzelések, amelyeket feleslegesnek lát. Úgy véli, a városnak az
elmaradottabb részeit kellene jobban fejleszteni.
dr. Tóth Gyula elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az
előterjesztést a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 3 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 145/2016. (XII.13.) SZEB határozata
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadásáról
szóló előterjesztést.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

3. / napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő együttműködési
megállapodás jóváhagyására
(328. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász, dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

dr. Tóth Gyula elnök: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász egyéb elfoglaltsága miatt felkéri dr.
Bodor Adrienn osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Elmondja, hogy a Szekszárdi Szakképzési Centrum azzal
kereste meg Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy az Egészségügyi és
Szociális Szakképző Iskola és Kollégium nappali és esti tagozatos tanulói részére gyakorlati
helyet biztosítson a következő önkormányzati fenntartású intézményekben: Városi Bölcsőde,
Humánszolgáltató Központ tagintézményeiben – Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti
Otthona, Családsegítő Központ –, Egészségügyi Gondnokság a központi orvosi ügyeleti ellátás
tekintetében. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési
keretmegállapodást köt a Szekszárdi Szakképzési Centrummal, amely megállapodás
mellékletében felsorolásra kerülnek azon szakképzések, amelyek tekintetében a tanulók
részére valamelyik önkormányzati intézményben gyakorlati hely biztosítása szükséges. A
gyakorlati képzésekre vonatkozó adatokat a Szakképző Iskola és az Önkormányzat évente a
tanévet megelőzően augusztus 15-ig frissíti. Az együttműködési keretmegállapodás alapján
külön megállapodás megkötésére kerül sor az adott önkormányzati intézmény és a
Szakképző Iskola között, amelyben részletesen meghatározásra kerülnek a szerződő felek
feladatai. A Gyakorló mentőápolók nappali tagozatos képzése tekintetében a Tolna Megyei
Balassa János Kórház tanulószerződést kötött az egyes tanulókkal, de az ügyeleti ellátás
tekintetében a Kórház megkereste az Egészségügyi Gondnokságot, amelyre vonatkozóan
külön megállapodást szükséges kötni. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a
Szakképzési Centrum és az Önkormányzat között kötendő együttműködési
keretmegállapodást, valamint az Egészségügyi Gondnokság és a Tolna Megyei Balassa János
Kórház között kötendő megállapodást elkészítette. A Szakképző Iskola és az egyes
önkormányzati intézmények között kötendő együttműködési megállapodások a
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kereskedelmi és iparkamara által készített szerződés-minta alapján kerülnek megkötésre. A
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerint a megkötött együttműködési
megállapodásokat a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara ellenjegyzi, és az abban
foglaltakat rendszeresen ellenőrzi. Az illetékes Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
támogatja a Szekszárdi Szakképzési Centrum és az Önkormányzat között kötendő
együttműködési keretmegállapodást. Az együttműködési megállapodások a Szakképzési
Centrummal, illetve a Tolna Megyei Balassa János Kórházával is egyeztetésre kerültek.
Kerekes László Géza bizottsági tag: Elmondja, hogy támogatja a javaslatot. Reméli, hogy a
megállapodások a jövőben bővülni is fognak.
dr. Tóth Gyula elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az
előterjesztést 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 Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 146/2016. (XII.13.) SZEB határozata
Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő együttműködési
megállapodás jóváhagyására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

4. / napirendi pont
A VI. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala
(380. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a 297/2016. (XI.24.) számú határozatával
a közgyűlés elfogadta a VI. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének
közös megegyezéssel történő megszüntetését 2017. január 31. napjával, mivel dr. Beck
Mária Zsuzsanna másik megyében fog tovább praktizálni. A közgyűlés rendelkezett arról is,
hogy a körzet működtetését 2017. február 1. napjától az Egészségügyi Gondnokság vegye át
a betegek zavartalan ellátása érdekében. A körzetre vonatkozó működési engedély
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megszerzésének többek között feltétele a körzet ápoló személyzetének biztosítása, ezért
javasolja, hogy az Egészségügyi Gondnokság Török Évát a VI. számú felnőtt háziorvosi
körzetben ápolónőként – közalkalmazotti státuszban –alkalmazza. A közalkalmazotti státusz
2017. február 1. napjától határozott időre, a körzet Egészségügyi Gondnokság általi
működtetéséig szólna. Az ápolónő közalkalmazotti státuszban történő alkalmazása kapcsán
szükséges az Egészségügyi Gondnokság engedélyezett létszámának, mely létszám jelenleg 32
fő, 2017. február 1. napjától a praxis Egészségügyi Gondnokság általi működtetésének idejéig
egy fővel történő megemelése. A közalkalmazotti státuszban alkalmazott ápolónő bére az
Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a körzetre kapott finanszírozásból biztosítható. dr.
Beck Mária Zsuzsanna a VI. számú körzet felnőtt háziorvosa a feladat-ellátási szerződés
megszüntetése kapcsán térítésmentesen felajánlotta praxisjogát az önkormányzatnak. A
doktornő 300.000.- forintért megvételre ajánlotta fel a rendelő berendezési tárgyait,
technikai felszereléseit az előterjesztés mellékletben felsoroltak szerint, számla ellenében. A
hivatal a felajánlott bútorok illetve technikai eszközök jelenlegi beszerzési árának vizsgálata
kapcsán megállapította, hogy a felajánlott 300.000.- forintos ár reális. A körzet Egészségügyi
Gondnokság általi működtetése szükségessé teszi a rendelő tárgyi feltételeinek biztosítását
is, ezért javasolja az ajánlat elfogadását.
Ferencz Zoltán József bizottsági tag: Kérdezi, hogy a kiállított számla érték bruttó értékben
értendő-e.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy áfa tartalom nélküli számla kerülne
kiállításra, ezért 300.000.- forint lenne a tényleges vételár.
dr. Tóth Gyula elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az
előterjesztést 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 Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 147/2016. (XII.13.) SZEB határozata
A VI. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
VI. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala szóló
előterjesztést.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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A bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.30 órakor berekeszti. A Bizottság zárt ülésen folytatja
munkáját.
K. m. f.

dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Ferencz Zoltán József
jegyzőkönyv-hitelesítő
Készítette:

Berbuch Miklós
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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