SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Iktatószám: VI/A. 1089-1/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 2018. január 23-án (kedden) 14.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal
műszaki tárgyaló termében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről

dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Gombás Viktória Rita, Horváth Jánosné,
Ferencz Zoltán József, Hollendus Zsolt,
Kerekes László Géza, Rácz Zoltán Rókus
bizottsági tagok

Igazoltan távol maradtak:

-

Igazolatlanul távol maradt:

-

Tanácskozási joggal megjelentek:

Magyarné Somogyvári Tünde mb.
osztályvezető
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági
referens
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Berbuch Miklós jegyzőkönyvvezető

Megjelent meghívottak:

Gaálné Hoffercsik Dóra Mentálhigiénés
Műhely titkár

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy a 7 tagú Bizottságból 7 fő jelen van, a Bizottság
határozatképes. Az ülést 14.00 órakor megnyitja.
dr. Tóth Gyula elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hollendus Zsolt bizottsági tagot
megválasztani.
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Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
dr. Tóth Gyula elnök: Javasolja a Bizottságnak a kiküldött meghívóban szereplő napirendi
pontok elfogadását azzal a módosítással, hogy a Bizottság a nyilvános ülés napirendi pontjai
közé vegye fel és 6. számú napirendi pontként tárgyalja a javaslat az Utcai szociális munka
finanszírozási szerződés aláírásáról szóló közgyűlési előterjesztést, és a zárt ülés napirendi
pontjai közé vegye fel és 10. számú napirendi pontként tárgyalja a javaslat a lakásbérleti
szerződés módosításáról szóló írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását, melyet a Bizottság 7 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott.
Napirend
Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi
támogatási kérelme
(19. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztő: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár
2. / napirendi pont
Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány kuratóriumi elnöke
tisztségének meghosszabbítására
(4. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
3. / napirendi pont
Javaslat az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása” című
pályázati
felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásra
(26. sz. közgyűlési előterjesztés, az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
4. / napirendi pont
Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(27. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
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5. / napirendi pont
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról
(28. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
6. / napirendi pont
Javaslat az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírásáról szóló
közgyűlési előterjesztést
(2. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
7. / napirendi pont
Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati
felhívás közzétételére
(3. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
8. / napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2017. IV. negyedév)
(13. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
9. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
2018. évi munkatervére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Zárt ülés
10. / napirendi pont
Javaslat a lakásbérleti szerződés módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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11. / napirendi pont
Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(29. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
12. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
13. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi
támogatási kérelme
(19. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztő: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár
Gaálné Hoffercsik Dóra titkár: Nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 1/2018. (I.23.) SZEB határozata
Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi
támogatási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
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Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi támogatási
kérelméről szóló előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2. / napirendi pont
Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány kuratóriumi elnöke
tisztségének meghosszabbítására
(4. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Elmondja, hogy a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közgyűlése a 141/2013. (V.30.) közgyűlési határozatával az „Esély
a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány kuratóriumi elnökéül négy év időtartamra
Dr. Keller Pétert választotta meg. Dr. Keller Péter kuratóriumi elnöki megbízatása 2017-ben
lejárt. A Közalapítvány alapító okiratának 7.) pontja alapján a kuratórium elnökét az alapító
választja meg, négy év időtartamra. Javasolja Dr. Keller Péter kuratóriumi elnöki
megbízatásának meghosszabbítását újabb négy év időtartamra. Dr. Keller Péter vállalja a
továbbiakban is a kuratórium elnöki tisztségét.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 2/2018. (I.23.) SZEB határozata
Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány kuratóriumi elnöke
tisztségének meghosszabbítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány kuratóriumi elnöke
tisztségének meghosszabbításáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
3. / napirendi pont
Javaslat az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása” című
pályázati
felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásra
(26. sz. közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Elmondja, hogy az EFOP-2.4.2-17
kódszámú, Lakhatási körülmények javítása című pályázati konstrukció célja a szegregált
lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási
körülményeinek javítása és ezáltal a társadalmi felzárkózásuk segítése. A lakhatási célú
beruházások a társadalmi integrációt szolgálják, hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek
a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához. A felhívás célja a
lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítása, olyan infrastrukturális
beruházások megvalósításával, melyek nem építési engedély kötelesek. A felhívás keretében
kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti
célkitűzéseket. Célcsoport a szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony,
iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és
nem roma egyének és családok, akik a támogatást igénylő tulajdonában lévő ingatlanokban
élnek. A fejlesztés kizárólag szegregátumban valósulhat meg. A beruházások a támogatást
igénylő tulajdonában lévő szociális bérlakások esetében valósíthatóak meg. Egy támogatási
kérelem egy hátrányos helyzetű, elmaradott településrész „szegregátum” fejlesztésére
irányulhat. Az akcióterületek lehatárolásának alapja a KSH 2011. évi népszámlálása. A KSH
adatai alapján Szekszárd Megyei Jogú Város területén három szegregátum található. A 2.
számmal jelölt szegregátumban található ingatlanokat az önkormányzat szakemberei
felmérték és megállapították, hogy az ingatlanokban padló burkolat cserére, nyílászáró
cserére, faljavítási munkálatokra, vizes blokk cserére, homlokzati felújításokra lenne
lehetőség a pályázat keretein belül. A közös homlokzattal rendelkező négy különálló
épületben pedig tető javítási munkálatokra lenne lehetőség a pályázat segítségével. A
pályázat keretében a lakások felújítási, korszerűsítési munkái fognak megvalósulni, de a
pontos műszaki tartalom meghatározása még folyamatban van. A pontos műszaki tartalom a
beérkezett árajánlatok alapján kerül meghatározásra. Kizárólag olyan tevékenységek
támogathatók, melyek nem építési engedély kötelesek. A támogatási kérelmek benyújtására
2018. január 31-ig van lehetőség. A Felhívás alapján az igényelhető minimális támogatás
összege 1.000.000 Ft, melyből legalább 1 lakás felújítását kell megvalósítani. Minden további
lakás programba vonása 1.000.000. Ft-tal emelheti a támogatási összeget. A maximum
igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 30.000.000 Ft. A támogatás maximális
mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a felhívás alapján 15.000.000 Ft támogatásra pályázik.
Rácz Zoltán Rókus bizottsági tag: Elmondja, hogy örül a pályázatnak, de bele kellene venni a
pályázatba a hőszigetelés cseréjét is, becslése szerit ez a szabványoknak megfelelő
kivitelezés esetén lakásonként körülbelül 300.000 forint és 400.000.- forint közötti összeget
jelentene.
Ladányi Roland Szekszárdi Vagyonkezelő ügyvezető igazgató helyettes: Elmondja, hogy a
tisztában vannak a lakások jelenlegi állapotával és sajnos ezek a lakások elavult építészeti
megoldásokkal rendelkeznek. Sok ilyen lakásban csak döngölt földön van a padlóburkolat
vagy linóleum, ezért célszerű lenne, beton ajzat kialakítása, valamint elengedhetetlen lenne
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az ablakcsere is. A lakásonként felhasználható egymillió forint így is kevés. A házak sorházak,
tehát társasháznak minősülnek, ezért a házak meg vannak különböztetve tulajdonosuk
szerint. A tulajdonosok közül csak ingatlan részenként tulajdonos az önkormányzat, a
homlokzat és a tetőszerkezet így társasházi tulajdon, ezért ezek felújításának munkálatai
körülményesek. A tetőszerkezetet részenként megbontani nem lenne célszerű és az ilyen
jellegű felújítások tulajdonjogi kérdéseket is felvetnének. A pályázat elkészítésekor a
lakhatási körülmények maximális javítása volt a fő szempont, természetesen az egymilliós
felújítási összeghatáron belül.
Rácz Zoltán Rókus bizottsági tag: Elmondja, hogy nem vitatja azt, hogy az ismertetett
érvekben van logika. Véleménye azonban az, hogy az változások eléréséhez megoldást
kellene találni, hogy a környék ne valljon a bűnözés melegágyává. Az említett térség
lakókörnyezete nem tekinthető XXI. századinak. Egyetértene azzal, ha egy-egy lakás az adott
térségben megújulhatna és ez – a ragadós jó példa mentén – a többi ház megújulásához is
vezethetne. Véleménye szerint fel kellene ajánlani a lakosoknak hőszigetelő anyagot, amely
nem lenne olyan nagy költség, amit az adott ingatlan tulajdonosai felhasználhatnának,
esetleg némi segítség, betanítás mentén.
Ladányi Roland Szekszárdi Vagyonkezelő ügyvezető igazgató helyettes: Elmondja, hogy
Rácz Képviselő Úr felvetése a tárgyalt pályázaton kívül is működhetne. Normál társasházi
körülmények között lehetne a felmerülő kiadásokat – homlokzat, tető javítás – akár a
beszedett közös költségből fedezni.
Rácz Zoltán Rókus bizottsági tag: Elmondja, hogy fontos lenne jó példát adni.
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 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 3/2018. (I.23.) SZEB határozata
Javaslat az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása” című
pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
javaslat az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása” című pályázati
felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásról szóló előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
4. / napirendi pont
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Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(27. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Elmondja, hogy Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok
jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat nevesíti a megyei jogú városok
TOP 6. prioritása intézkedéseinek forrásallokációját, mely prioritások között szerepel a 6.6
Városi közszolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódóan az Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási
szerződést kötött 2016. augusztus 10-én az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt c. pályázat vonatkozásában. A pályázat
vonatkozásában a Közreműködő Szervezet jóváhagyta a tervező által elkészített kiviteli
tervdokumentációt, mely alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közbeszerzési eljárást indított az építési tevékenységre vonatkozóan. A közbeszerzési eljárás
jelenleg még folyamatban van, az értékelés várhatóan 2018. január végén zárul le. A
támogatási szerződés költségvetése alapján az építési költségre bruttó 57.531.000 Ft
számolható el. A beérkezett árajánlatok alapján legfeljebb bruttó 21.298.637 Ft önerőre lesz
szükség. Az eljárás eredményes lezárásához a szükséges fedezetnek rendelkezésre kell állnia,
ezért az ajánlat és a rendelkezésre álló forrás közötti különbözetet a Közgyűlésnek önerőként
kell biztosítania az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséből.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 4/2018. (I.23.) SZEB határozata
Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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5. / napirendi pont
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról
(28. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulással
konzorciumban támogatási szerződést kötött 2016. szeptember 28-án a Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása című pályázat vonatkozásában. A Közreműködő Szervezet jóváhagyta a
tervező által elkészített kiviteli tervdokumentációt, mely alapján közbeszerzési eljárás került
lebonyolításra az építési tevékenységre vonatkozóan. Az építési tevékenység közbeszerzési
eljárás eredményét a Bíráló Bizottság egyhangú határozattal meghozta és 2017. október 16.
napján előterjesztett javaslata alapján az eljárás eredménytelen volt fedezethiány miatt. A
támogatási szerződés alapján az építéshez kapcsolódó költséget a Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás számolhatja el, így a közbeszerzési eljárást újra a Társulásnak
szükséges elindítani. A támogatási szerződés költségvetésében az építésre elszámolható
költség bruttó 78.740.000 Ft. Az eredménytelen eljárás alapján az összességében
legelőnyösebb ajánlat bruttó 148.896.328 Ft volt, így a megvalósításhoz szükséges önerő
bruttó 70.156.328 Ft, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítana. A
közbeszerzési eljárás újbóli elindításáról a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
Társulás a 2018. január 23-án tartandó Társulási Ülésén dönt. Az új közbeszerzési eljárás
megindításához a szükséges fedezetnek rendelkezésre kell állnia, ezért az eredménytelen
eljárás során kapott összességében legelőnyösebb ajánlat és a pályázati támogatásként
rendelkezésre álló forrás közötti különbözetet Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának önerőként kell biztosítania a 2018. évi költségvetéséből. SzekszárdSzedres-Medina Óvodafenntartó Társulás a 2018. január 23-án tartandó Társulási Ülésén
dönt arról is, hogy a pályázati támogatás igénybevételével megvalósuló beruházással az
ingatlanban létrejövő vagyonnövekmény a társulás megszűnése esetén Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatát illeti meg.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 5/2018. (I.23.) SZEB határozata
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
szóló előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
6. / napirendi pont
Javaslat az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírásáról
(2. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal között finanszírozási
szerződés jött létre utcai szociális munka finanszírozása tárgyában. 2018. január 16-án a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján, a pályázati
úton finanszírozott, utcai szociális munka 2018. január 01. – 2018. december 31. közötti
finanszírozási időszakra vonatkozó finanszírozási szerződést aláírásra megküldte a korábbi
évek gyakorlatához hasonlóan. A működési támogatás összege: 6 500 000 Ft. A működési
támogatás a szolgáltatás működési és fenntartási költségeihez – különösen az alkalmazottak
személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez kapcsolódó
közterhekhez, valamint a finanszírozási szerződésben külön meghatározott felhalmozási
kiadásokhoz – nyújtott állami támogatás.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 6/2018. (I.23.) SZEB határozata
Javaslat az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
javaslat az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírásáról szóló
előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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7. / napirendi pont
Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati
felhívás közzétételére
(3. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a Szekszárdi Városi Bölcsőde
intézményvezetője, Rimai Rudolfné közalkalmazotti jogviszonya – nyugdíjazása miatt – 2018.
június 30. napjával megszűnik. Nyugdíj igénybevétele mellett közalkalmazotti jogviszony
ezen időpont után nem tartható fenn. A fentiekre tekintettel szükségessé válik a
bölcsődevezetői állás meghirdetése és pályázat útján történő betöltése. A vezetői
megbízatás öt évre szólna 2018. július 1. napjától, a pályázatok beadási határideje 2018.
április 13. napja. A pályázatokat jogszabályban megjelölt helyeken meg kell jelentetni. A
pályázatoknak a mellékletben felsoroltakat kell tartalmaznia. A beérkezett pályázatokat egy
előkészítő bizottság véleményezi. A bizottság tagjai: dr. Molnár Kata jegyző, Hegedűsné
Végvári Katalin Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke, Bölcsődei Dolgozók Demokratikus
Szakszervezetének képviselője, dr. Főfai Klára igazgatóságvezető. A végleges döntést a
közgyűlés hozza meg az intézményvezető személyéről.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 7/2018. (I.23.) SZEB határozata
Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati
felhívás közzétételére
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati
felhívás közzétételéről szóló előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
8. / napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2017. IV. negyedév)
(13. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 8/2018. (I.23.) SZEB határozata
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2017. IV. negyedév)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2017. IV. negyedév) szóló előterjesztést.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
9. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
2018. évi munkatervére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni. Elmondja, hogy
a Bizottság 2018. évi munkaterve a korábbi évek gyakorlatán alapul és a közgyűlés 2018. évi
munkatervéhez igazodik.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 9/2018. (I.23.) SZEB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
2018. évi munkatervére
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
elfogadja 2018. évi munkatervét.
Határidő: 2018. január 23.
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
Hollendus Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
Készítette:

Berbuch Miklós
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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