SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALJEGYZİJE
_________________________________________________________________________
Iktatószám: I.B. 267-13/2013.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2013.12.17-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér
8.) házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részérıl

Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Horváth Jánosné, Lemle Béláné, Zaják Rita,
Hollendus Zsolt bizottsági tagok

Igazoltan távol maradt:

-

Tanácskozási joggal megjelent:

Pál József igazgatóságvezetı
Märcz László igazgatóságvezetı
Kovácsné Dr. Kubik Andrea
Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Berbuch Miklós jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

Gaálné Hoffercsik Dóra Mentálhigiénés
Mőhely titkára, és civil kerekasztal
képviseletében

Dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 5 fı jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 14 órakor megnyitja.
Dr. Tóth Gyula: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Lemle Béláné bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott.
Dr. Fıfai Klára: Javasolja felvenni 10. számú napirendi ponthoz, Sárközi Zoltán
lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítása ügyében benyújtott kérelmét.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja a bizottságnak a napirendi pontokban történı módosítás
elfogadását.

H-7100 SZEKSZÁRD, BÉLA KIRÁLY TÉR 8. H-7101, PF. 83 74/504-100  74/510-251

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALJEGYZİJE
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontokban történı módosítási javaslatot, melyet
a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.
Napirend

Nyílt ülés
1./ napirendi pont-270. sz. közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése …./2013. (….)
önkormányzati költségvetési rendeletének módosítása
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
2./ napirendi pont- 262. sz. közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014-2016. évi költségvetési
koncepciója
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
3./ napirendi pont- 271. sz. közgyőlési elıterjesztés,
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
4./ napirendi pont-264 sz. közgyőlési elıterjesztés
A Szekszárd és Környéke Központi
megállapodásának módosítása
Elıterjesztı: Kovácsné Dr. Kubik Andrea

Ügyeleti

Társulás

társulási

5./ napirendi pont-269. sz. közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a Városi Mentálhigiénés Mőhely tevékenységérıl, ellátási szerzıdés
meghosszabbítása
Elıterjesztı: Gaálné Hoffercsik Dóra
6.napirendi pont-280. sz. közgyőlési elıterjesztés
Pályázat a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária
7.napirendi pont-273. sz. közgyőlési elıterjesztés
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014.
évi munkatervére
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
8.napirendi pont-277. sz. közgyőlési elıterjesztés
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013.
(……)
önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggı
önkormányzati rendeletek módosításáról
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Zárt ülés
9./ napirendi pont-267. sz. közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Humánszolgáltató Központ
intézményvezetıi döntés elleni jogorvoslat ügyében
Elıterjesztı: Papp Gyızı intézményvezetı
10. / napirendi pontKérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
11. / napirendi pontKörösztös Viktória kérelme bölcsıdei díj mérséklése ügyében
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
12. /napirendi pont-268. sz. közgyőlési elıterjesztés
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására, temetési segély
kérelmek ügyében
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
13. /napirendi pontÁtruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı

Nyílt ülés
1./ napirendi pont-270. sz. közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése …./2013. (….)
önkormányzati költségvetési rendeletének módosítása
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József: Elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosításában technikai átvezetésre
kerültek mindazon döntések melyet a Közgyőlés 2013. október 30-ig meghozott. A
rendeletek egy része a társulásokkal kapcsolatos, illetve a gazdálkodás rendjébıl fakad.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az elıterjesztésben
foglaltakat a Közgyőlésnek.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 156/2013. (XII.17.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
…./2013. (….) önkormányzati költségvetési rendeletének módosítása
(1. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a 270. számú, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyőlése …./2013. (….) önkormányzati költségvetési
rendeletének módosításáról szóló elıterjesztést.
Határidı: 2013.12.17.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2./ napirendi pont- 262. sz. közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014-2016. évi költségvetési
koncepciója
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı

Pál József: Elmondja, hogy a koncepciót a folytonosság és a változás egyaránt jellemzi. A
koncepció választási ciklus váltást is tartalmaz. Azok a célok amelyek megvalósultak, már
nem kerültek be a koncepcióba, de a folyamatban lévı, illetve a 2014-es évben
kezdıdıeket tartalmazza. Költségvetési oldalról a korábbi koncepciókhoz viszonyítva
nehezen összehasonlítható, ez az elırejelzés, ennek oka a 2013-as év illetve a 2012-év végi
átalakulások voltak. Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal külön elszámolási
rendszere van az önkormányzatnak. 2013. július 1-tıl a korábban nem önálló intézményi
társulások, önálló költségvetéssel bírnak. Gyakorlatilag önálló költségvetéső szervként
mőködnek, ennek kihatása érzıdik a koncepción. Az önkormányzat létszáma 364 fıre
csökkent, nem az elbocsátások miatt, hanem azért, mert az átalakulás ilyen szinten is
érintette az önkormányzatot. A normatíva a 2,7 milliárd forint helyett, 1,4 milliárd körül
várható, a költségvetés végszavazás függvényében. A nagyarányú csökkenést az
intézményrendszer átalakulása váltotta ki. Az oktatás területén látszódó növekményt, a
pedagógus életpályamodell életbelépése váltotta ki, mely intézkedés a pedagógus bérekre
is hatással volt, a növekmény megemelte a normatívát. Az önkormányzat szempontjából
nem jelent növekményt, mert az önkormányzat tovább is utalja ezt az összeget. A
mőködésre az 2013-as normatíva várható a 2014-es évben. A szociális területeken
csökkentek a normatívák 2014-es évben. A társulások nem képzik szerves részét a
koncepciónak, de az ezen a területen felmerülı problémák miatt. A polgármesteri hivatal
korábban tudta kezelni ezeknek a költségvetését, mivel jogi személyiségőek lettek ezek az
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intézmények, a döntéshozó testületük is megváltozott, a közgyőlés helyett a társulási
tanács alakult. Az elıirányzatok módosítására a társulási tanács döntési jogköre.
Zaják Rita: Visszajelzés érkezett, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
szemben az önkormányzatnak tartozása van.
Pál József: Az Intézményfenntartó Központtal folyamatosak az átszámlázások, illetve
szerzıdésmódosítások is történtek.
Dr. Tóth Gyula: Elfogadásra javasolja az elıterjesztésben foglaltakat a Közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 157/2013. (XII.17.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014-2016. évi
költségvetési koncepciója
(2. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a 262. számú, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2014-2016. évi költségvetési koncepciója tárgyú
elıterjesztést.
Határidı: 2013.12.17.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
3./napirendi pont- 271. sz. közgyőlési elıterjesztés,
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József: Elmondja, hogy a beszámolási kötelezettsége az önkormányzatnak megszőnt. A
2013-as évet érintı gazdasági eseményeket folyamatosan tárgyalta a Közgyőlés.
Rendkívüli esemény nem történt, amely a költségvetést jelentısen érintette volna, olyan
mértékben, hogy azt módosítani kellett volna. Mind a bevételi, mind a kiadási fıösszeg
elmarad a tervezettıl, ennek oka, hogy az önkormányzati projektek kivitelezése csúszott.
Ezek a nagyberuházások érintették a bevételi, és kiadási oldalt is. Az Agóra program
befejezıdött, az elszámolás megtörtént, ugyanakkor a Város Rehabilitációs projekt elsı
üteme folyamatban van, a második ütem 2014-re tolódott. A Szekszárdi Vízbázis projekt
megvalósulása 2015. március vége, de a tervezési munkálatok folyamatban vannak. Mivel
szállítói finanszírozású a projekt, ezért az elıleglehívás miatt az összeget az önkormányzat
kifizette, átutalta. A mőködési költségek, és a bevételek a tervezettnek megfelelıen
alakultak, idıarányosan tartja magát a költségvetés. Az intézményrendszer és a
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polgármesteri hivatal költségvetése az elıirányzatoknak megfelelı. Az önkormányzati
költségvetésnél a pályázatok költségvetése bekerült a költségvetésbe.
Zaják Rita: Az önkormányzatnak lejárt összegő tartozása van-e a szállítói felé?
Pál József: Az önkormányzat tartozása a szállítók felé 830 millió forint körüli, a saját
cégek nélkül. Másfél hónappal ezelıtt mőködési hiány kezelésére adott be pályázatot az
önkormányzat, a korábbi években nem sikerült pályázatot leadni a feltételrendszer miatt. A
Közgyőlés adott felhatalmazást a pályázat beadására, így a bírálatot követıen, 250 millió
forintot nyert az önkormányzat, kifejezetten a mőködési költségekben keletkezı hiány
mérséklésére. A szállítói tartozásállományunkat ez jelentısen csökkenteni fogja. 60-66
millió forint az Alisca-Terra Kft. felé, a Vízmő felé 5-6 millió forint.
A lejárt határidejő tartozások között az Agóra Program kivitelezésével kapcsolatos szállítói
tartozás is szerepel, ez az ügy jelenleg bírói szakaszban van. Hatvan napon túli tartozás
nincs az önkormányzatnál, ennek törvényi vonatkozásai is lennének. Számvevıszéki
vizsgálat vagy könyvvizsgálói jelentés elmarasztalhatná az önkormányzatot.
Dr. Tóth Gyula: Elfogadásra javasolja az elıterjesztésben foglaltakat a Közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 158/2013. (XII.17.) határozata
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(3. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a 271. számú, Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról tárgyú
elıterjesztést.
Határidı: 2013.12.17.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
4./ napirendi pont-264 sz. közgyőlési elıterjesztés
A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti
megállapodásának módosítása
Elıterjesztı: Kovácsné Dr. Kubik Andrea

Társulás

társulási

Kovácsné Dr. Kubik Andrea: Elmondja, hogy a Felsınána, Kéty és Murga községek
önkormányzatai csatlakozási szándékukat fejezték ki, a Központi Ügyeleti Társuláshoz.
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A csatlakozási szándékot a csatlakozási tanács elfogadta, ennek megfelelıen a Központi
Ügyeleti Társulási megállapodásba ezeket a módosításokat át kellett vezetni.
Dr. Tóth Gyula: Elfogadásra javasolja az elıterjesztésben foglaltakat a Közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 159/2013. (XII.17.) határozata
A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási
megállapodásának módosítása
(4. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a 264. számú, A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti
Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyú elıterjesztést.
Határidı: 2013.12.17.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
5./ napirendi pont-269. sz. közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a Városi Mentálhigiénés Mőhely tevékenységérıl, ellátási szerzıdés
meghosszabbítása
Elıterjesztı: Gaálné Hoffercsik Dóra
Gaálné Hoffercsik Dóra: Kiegészíti az elıterjesztésben foglaltakat, elmondja, hogy az
önkormányzattal közösen Adventi programot szervezett a Mentálhigiénés Mőhely, 2013.
12. 06-tól 2013. 12. 22-ig, Élı Szeretet címmel.
Dr. Tóth Gyula: Elfogadásra javasolja az elıterjesztésben foglaltakat a Közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 160/2013. (XII.17.) határozata
Beszámoló a Városi Mentálhigiénés Mőhely tevékenységérıl, ellátási
szerzıdés meghosszabbítása
(5. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a 269. számú, Beszámoló a Városi Mentálhigiénés Mőhely
ellátási
szerzıdés
meghosszabbítása
tárgyú
tevékenységérıl,
elıterjesztést.
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Határidı: 2013.12.17.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

6./ napirendi pont-280. sz. közgyőlési elıterjesztés
Pályázat a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária
Dr. Fıfai Klára: Elmondja, hogy az Arany János tehetséggondozó program keretében egy
diákot Zsámár Boglárkát szeretné az önkormányzat támogatni, a Bonyhádi Petıfi Sándor
Evangélikus Gimnáziumban történı továbbtanulásában. A támogatás öt tanévre,
tanévenként tíz hónapra szólna. A szülı, Mész Mónika pályázott a programra. A program
célja, hogy segítse a hátrányos helyzető tehetséges gyermekek továbbtanulását. A
programban résztvevı gyermekeket - az felvételi eljárást lefolytató iskola - pontazonosság
esetén köteles elınyben részesíteni. A pályázatnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat
képviselı testületének, lehetıleg anyagi támogatásról is szóló határozatát, továbbá a
nevelıtestület és a szülı támogató nyilatkozatát. A kérelmezı egyedül neveli a gyermekeit,
rossz anyagi körülmények között élnek. A Boglárka testvére is a ebben a gimnáziumban
tanul.
Dr. Tóth Gyula: Elmondja, hogy a Humán Bizottság támogatja a pályázatot. Elfogadásra
javasolja az elıterjesztésben foglaltakat a Közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 161/2013. (XII.17.) határozata
Pályázat a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre
(6. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a 280. számú, Pályázat a Hátrányos Helyzető Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre tárgyú
elıterjesztést.
Határidı: 2013.12.17.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

7./napirendi pont-273. sz. közgyőlési elıterjesztés
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Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014.
évi munkatervére
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Dr. Fıfai Klára: Elmondja, hogy a Közgyőlési Munkaterv elkészült, melynek alapja a
korábbi évek tapasztalataira épül. A 2014. évi Bizottsági munkatervének kidolgozása is
folyamatban van, a bizottsági tagok javaslatot tehetnek a munkatervvel kapcsolatban is.
Dr. Tóth Gyula: Elfogadásra javasolja az elıterjesztésben foglaltakat a Közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 162/2013. (XII.17.) határozata
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
2014. évi munkatervére
(7. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a 273. számú, Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének 2014. évi munkatervére tárgyú
elıterjesztést.
Határidı: 2013.12.17.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

8./napirendi pont-277. sz. közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013.
(……)
önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggı
önkormányzati rendeletek módosításáról
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Dr. Fıfai Klára: Elmondja, hogy a módosítás az önkormányzat szociális és
gyermekvédelmi rendeletét érinti, 2014. január 1-tıl a Szociális törvény változása miatt, az
önkormányzatok saját forrásukból finanszírozzák az ellátásokat. Az átmeneti segélyt,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, és a temetési segélyt 2014-tıl összevontan
önkormányzati segélynek hívja a törvény, de az ellátásokra vonatkozó egyéb törvényi
szabályozás megmaradt. A jövedelemhatárban történt változás, miszerint nem lehet
alacsonyabb az egy fıre esı jövedelem, a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130%-a, ez jelenleg 37.050.- forint. A korábbi családokra vonatkozó,
önkormányzati jövedelemhatár 28.500.- forint volt. Ebbıl következik, hogy a
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segélyezettek köre bıvülni fog. A költségvetésbıl 2013-ban átmeneti segélyre 20 millió
forintot, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményre 12 millió forintot, temetési segélyre 3
millió forintot használtunk fel. Ezen ellátások a 2014-évi önkormányzati költségvetésben
külön soron nem fognak megjelenni, hanem önkormányzati segélyként fog szerepelni. A
korábban 2013. évben felhasznált, összesen 35 millió forint, a jövedelemhatár emelkedése
miatt 2014. évi költségvetésre vonatkozóan nem lesz elegendı. Az alkalmazott
formanyomtatvány is megváltozik, egységes nyomtatványt kell kitöltenie az igénylınek,
melyben az igényelt segélytípust meg kell jelölnie. A temetési segély esetében a segély
összege nem lehet kevesebb mint a helyben szokásos temetés – jelenleg 104.000. forint –
10%-a. A jelenlegi rendelet szerint, a legfelsı sávban a támogatás összege 57.000.- forint.
A rendelet módosítását követıen két jövedelemhatár lesz: egy 25%-os, és egy 35%-os. A
maximálisan igényelhetı összeg körülbelül 35.000.- forint lesz. A szociális temetések
bevezetése nem valósult meg a 2014-ben, 2015-ben kerülhet bevezetésre. Az a
hozzátartozó aki nem tudja rokonát eltemettetni, az a köztemetést is választhatja. A
köztemetés esetében a hamvasztás az elfogadott temetési forma, amit többen nem
választottak. További változás, hogy 2013. januártól a járási hivatalokhoz kerültek
bizonyos ellátási formák, Közgyógyellátás normatív és alanyi formája. A méltányossági
alapon történı közgyógyellátás megállapítása önkormányzatoknál maradt jegyzıi
hatáskörben. 2014. január 1-tıl önkormányzati hatáskörbe kerül, így a fellebbezéseket a
Képviselıtestület fogja elbírálni. A fenti törvényi változások miatt volt szükség az
önkormányzati rendelet módosítására. Az ügyfeleket a rendelet módosítás jelentısen nem
fogja érinteni, egy-egy segélynél az őrlapok kitöltésében történt változás, melyet a
családsegítı központtal egyeztettünk, hogy az ügyfeleknek továbbra is segítséget tudjanak
nyújtani a kitöltésnél. Az utalványok formája az átmeneti segély, és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást esetében nem változik, a temetési segély folyósítása továbbra
is pénzben történik. A törvényi módosítás az ügyintézési határidıt is érinti, mely 2014.
január 1-tıl 15 nap lesz, az önkormányzati segély elbírálásánál.
Az önkormányzat megvásárolta a szociális iroda számára az WinSzoc szociális ügyintézıi
programot, melyet az iroda 2014. január 1-tıl fog használni. A program elınye, hogy az
egyes személyek által kapott támogatásokat könnyen lehessen összesítetni.
Dr. Tóth Gyula: Elfogadásra javasolja az elıterjesztésben foglaltakat a Közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 163/2013. (XII.17.) határozata
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával
összefüggı önkormányzati rendeletek módosításáról
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(8. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
Közgyőlésnek a 277. számú, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……) önkormányzati
rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggı
önkormányzati rendeletek módosításáról
tárgyú elıterjesztést.
Határidı: 2013.12.17.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.30 órakor berekeszti. A bizottság zárt ülésen
folytatja munkáját.
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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