SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I.B.1896-12/2008.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2008. október 28-án (kedden) 15 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti
Házasságkötı termében megtartott nyilvános ülésérıl

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára irodavezetı
dr. Kubik Andrea jogász
dr. Szabó Tímea bizottsági referens, jkv.vezetı

Igazoltan távol maradtak:

Maller Béla, Dr. Gaál Zsuzsanna bizottsági tag

Jelen lévı meghívottak:

Kaltenecker Andrásné Városi Bölcsıde vezetıje
Kocsis Zoltán adósságkezelési tanácsadó

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı jelen van, a bizottság határozatképes.
A bizottság ülését 15 órakor megnyitja.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a bizottság egyhangúlag, 5 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend

ZÁRT ülés napirendje:
1./ napirendi pont- 265. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány kuratóriumi tagjának
és elnökének megválasztására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı
Meghívott: Boross Ferenc „Esély a szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány
kuratórium elnöke
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NYILVÁNOS ülés napirendje:
2./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára irodavezetı
Meghívott: Kaltenecker Andrásné Városi Bölcsıde
3./ napirendi pont
Tájékoztató a Városi Bölcsıde gyermekfürdetıinek a kialakításáról
Elıterjesztı: Szeleczki István irodavezetı
4./ napirendi pont- 258. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a Családsegítı Központ névváltoztatásának jóváhagyására
Elıterjesztı: dr. Kubik Andrea jogász
Meghívott: Papp Gyızı Családsegítı Központ vezetıje
5./ napirendi pont
A Szociális Központ alapító okirat módosításának jóváhagyása
Elıterjesztı: dr. Kubik Andrea jogász
Meghívott: Rottenbacher Ádám Szociális Központ vezetıje
ZÁRT ülés napirendje:
6./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára irodavezetı
Meghívott: Kocsis Zoltán adósságkezelési tanácsadó
7./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára irodavezetı
Meghívott: Kocsis Zoltán adósságkezelési tanácsadó
8./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára irodavezetı
9./ napirendi pont
Kérelem önkormányzati bérlakásba történı bejelentkezésre
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára irodavezetı
10./ napirendi pont
Kérelem lakásbérleti szerzıdés meghosszabbítására
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára irodavezetı
11./ napirendi pont
Kérelem étkezési térítési díj csökkentésére
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı
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12./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára irodavezetı
13./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakás felújítása iránti kérelem
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára
14./ napirendi pont
Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı
……………………………………………………………………………………………….......

A bizottság zárt ülésen kezdi meg munkáját. A nyilvános ülés 15.20 perckor folytatódik.
2. napirendi pont
Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára irodavezetı
Meghívott: Kaltenecker Andrásné Városi Bölcsıde
dr. Fıfai Klára: Elmondja, hogy az V. számú általános iskola is kért korábban higiéniás
eszközökre 80 000 Ft-ot, amiben benne voltak a tetőirtószerek és az orvosi segédeszközök
vásárlása is, és ennek függvényében a kért 150 000 Ft-ot soknak tartja tetüirtószerek
vásárlására.
Csillagné Szántó Polixéna: Tudomása szerint, ha valamelyik oktatási intézmény tetőirtószert
kér, akkor az ÁNTSZ ingyen biztosítja.
Sárközi János József: Egyetért az elıtte szólóval.
dr. Fıfai Klára: Nem ért egyet az étkezési hátralék kifizetésével, ugyanis az iskolák
megvárják míg több szülı nagyobb összegő hátraléka beérkezik hozzájuk és csak ezután
fordulnak a bizottsághoz és nem szólítják fel a szülıket hátralékaik kifizetésére.
Csillagné Szántó Polixéna: Elmondja, hogy a nevezési díjak a különbözı tanulmányi
versenyeken tényleg magasak, így az iskola hátrányos helyzető tanulói támogatásra szorulnak.
dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy a kért programokból a nevezési díjakat tanulmányi
versenyeken, valamint tankönyvek, taneszközök, kötelezı olvasmányok vásárlását a bizottság
támogassa 100 000 Ft-tal.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 5 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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129/2008. (X. 28.) SZEB határozat
Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti
Intézmény támogatási kérelme.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Mővészeti Intézmény számára 100 000 Ft
összegő támogatást biztosít bizottsági alapja terhére a
kérelemben megjelölt nevezési díjakra tanulmányi
versenyeken, valamint tankönyvek, taneszközök és
kötelezı olvasmányok megvásárlására.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a támogatási szerzıdés elkészítésérıl és a
támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2008. november 15.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
dr. Fıfai Klára Szociális Iroda vezetıje
Kaltenecker Andrásné: Elmondja, hogy a bölcsıde játékkészlete nagymértékben
elhasználódott, így selejtezésre kerültek, de elengedhetetlen a neveléshez fejlesztı játékok
beszerzése.
Ilosfai Gábor: Nem gondolja, hogy a fejlesztı játékok megvásárlása ilyen sokba kerülne.
Kaltenecker Andrásné: Elmondja, hogy a pénz nagyobb részét a játszóudvar átalakítására
kéri a bölcsıde. A szóban forgó játszóhelyek és eszközök állapota a mőszaki ellenırzés
alkalmával is kifogás alá esett, így elengedhetetlenül fontosnak tartja kicserélésüket.
dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy a bizottság 350 000 Ft-ot biztosítson a bizottsági alapból a
Városi Bölcsıde számára.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 5 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
130/2008. (X. 28.) SZEB határozat
Városi Bölcsıde támogatási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a Városi Bölcsıde számára
350 000 Ft összegő támogatást biztosít bizottsági alapja
terhére a kérelemben megjelölt játékok beszerzésére, és
játszótér kialakítására.
A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a támogatási szerzıdés elkészítésérıl és a
támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2008. november 15.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnöke
dr. Fıfai Klára Szociális Iroda vezetıje
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3. naprendi pont
Tájékoztató a Városi Bölcsıde gyermekfürdetıinek a kialakításáról
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 5 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
131/2008. (X. 28.) SZEB határozat
Városi Bölcsıde gyermekfürdetıinek kialakítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottsága meghallgatta, és tudomásul vette
a tájékoztatót.
Határidı: folyamatos
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Szeleczki József Mőszaki Iroda vezetıje

4. napirendi pont
Javaslat a Családsegítı Központ névváltoztatásának jóváhagyására
(258. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Kubik Andrea jogász
Meghívott: Papp Gyızı Családsegítı Központ vezetıje
dr. Kubik Andrea: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 5 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
132/2008. (X. 28.) SZEB határozat
Központ
névváltoztatásának
A
Családsegítı
jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta „Javaslat a
Családsegítı Központ névváltoztatásának jóváhagyására”
258. számú közgyőlési elıterjesztést és a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.

Határidı: 2008. október 30.
Felelıs: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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5. napirendi pont
A Szociális Központ alapító okirat módosításának jóváhagyása
Elıterjesztı: dr. Kubik Andrea jogász
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság egyhangúlag, 5 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
133/2008. (X. 28.) SZEB határozat
A Szociális Központ alapító okirat módosításának
jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága jóváhagyja a Szociális Központ
alapító okirat módosítását, és felkéri a polgármestert és az
aljegyzıt az alapító okirat aláírására.
Határidı: 2008. október 31.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula elnök

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 15.40 perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja
munkáját.
K.m.f.

dr. Tóth Gyula
SZEB elnök

Készítette:
dr. Szabó Tímea
jkv.vezetı
Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı

