SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Iktatószám: VI/A. 246-9/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 2016. október 25-én (kedden) 14 órakor, a Babits Mihály Kulturális
Központ Remete termében megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről

dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Horváth Jánosné, Lemle Béláné, Ferencz
Zoltán József, Rácz Zoltán Rókus bizottsági
tagok

Igazoltan távol maradtak:

Gombás Viktória Rita, Kerekes László Géza
bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Berbuch Miklós jegyzőkönyvvezető

Megjelent meghívottak:

Gaálné Hoffercsik Dóra CK titkár

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy a 7 tagú Bizottságból 5 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 5 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 meghívóban szereplő 1. és 2.
számú napirendi pontot a Bizottság a nyilvános ülés 6. és 7. napirendi pontjaként tárgyalja.
Továbbá javasolja, hogy a Bizottság vegye fel napirendi pontjai közé és a nyilvános ülés 3.
számú napirendi pontjaként tárgyalja a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel, hogy a Bizottság a meghívóban szereplő 1. és 2. számú
napirendi pontot 6. és 7. számú napirendi pontként tárgyalja.
A Bizottság a napirendi pontok sorrendjében történő módosítást, miszerint a meghívóban
szereplő 1. és 2. számú napirendi pontot 6. és 7. számú napirendi pontként tárgyalja, 5
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Az elnök szavazásra teszi fel, hogy a Bizottság felveszi napirendi pontjai közé és a
nyilvános ülés 3. számú napirendi pontjaként tárgyalja a Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosításáról szóló
előterjesztést.
A Bizottság a nyilvános ülés napirendi pontjai közé felveszi és a 3. számú napirendi
pontként tárgyalja a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról
szóló társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
Az elnök szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította
meg:
Napirend
Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Harc Község Önkormányzatának kiválása a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásból
(305. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
2. / napirendi pont
A Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi
Napközi alapító okiratának módosítása
(301. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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3. / napirendi pont
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosítása
(300. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke
4. / napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2016. III. negyedév)
(281. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
5. / napirendi pont
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
6. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
(318. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
7. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(315. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Zárt ülés
8. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(299. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
9. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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10. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Harc Község Önkormányzatának kiválása a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásból
(305. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy Harc Község Önkormányzatának
képviselő-testülete döntött arról, hogy 2015. december 31. napi hatállyal kiválik a Szekszárd
és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásból, mivel Paks város
által működtetett társuláshoz kívánnak csatlakozni. A Társulási Tanács határozattal elfogadta
Harc Község Önkormányzatának a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulásból történő kiválási szándékát 2016. december 31. napjával.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.

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 Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 116/2016. (X.25.) SZEB határozata
Harc Község Önkormányzatának kiválása a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásból
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Harc Község Önkormányzatának kiválása a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásból előterjesztést.
Határidő: 2016. október 27.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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2. / napirendi pont
A Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi
Napközi alapító okiratának módosítása
(301. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Tóth Gyula elnök: Elmondja, hogy dr. Horváth Annamária oktatási referens egyéb
elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni, ezért felkéri dr. Főfai Klára
igazgatóságvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosult. A törvény kimondja, hogy a Gyermekek
napközbeni ellátása – 2017. január 1-jétől – kizárólag az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi
CCXXIII. törvénnyel megállapított VI/C. fejezet szerint: bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és alternatív napközbeni ellátás
keretében biztosítható. A jelenleg működő családi napköziknek már korábban – a működési
engedélyük módosításakor – jelezniük kellett, hogy milyen formában kívánnak a
továbbiakban működni. A Kadarka utcai családi napközi napközbeni gyermekfelügyeletként,
a medinai családi napközi családi bölcsődeként működik tovább, az intézmény neve pedig
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet lesz 2017. január 1. napjától. Az intézmények tevékenységi köre nem fog
változni. Az intézmény fenntartója a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás, de
az alapító okirat módosításához a tagönkormányzatok egyetértése szükséges.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
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 Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 117/2016. (X.25.) SZEB határozata
A Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi
Napközi alapító okiratának módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2016. október 27.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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3. / napirendi pont
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosítása
(300. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke
dr. Tóth Gyula elnök: Felkéri dr. Főfai Klára igazgatóságvezetőt az előterjesztés
ismertetésére.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, tekintettel arra, hogy az alapszabály módosul a
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodást is módosítani szükséges, a módosítás technikai jellegű.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
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 Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 118/2016. (X.25.) SZEB határozata
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosításáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2016. október 27.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
4. / napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2016. III. negyedév)
(281. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza – a korábban
elfogadott II. negyedévről szóló beszámolóhoz hasonlóan – az átruházott hatáskörben hozott
polgármesteri határozatokat.

6

dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
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 Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 119/2016. (X.25.) SZEB határozata
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2016. III. 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 (2016. III. negyedév) szóló előterjesztést.
Határidő: 2016. október 27.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
5. / napirendi pont
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete 2016. november 26-án Városi Véradóünnepséget tart. A rendszeres véradók
számára megrendezendő ünnepség várható létszáma 60 fő lesz. A rendezvény tervezett
összes költsége 300.700.- forint. A szervezet 150.700.- forint önerővel rendelkezik. Gulyás
Katalin a szervezet megyei igazgatója 150.000.- forint támogatást kér a Tisztelt Bizottságtól a
rendezvény színvonalas lebonyolításához.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének a 2016. november 26-án megrendezendő
Városi Véradóünnepség színvonalas lebonyolításához a Bizottság 150.000.- forint támogatást
nyújtson.
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 Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 120/2016. (X.25.) SZEB határozata
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének támogatási kérelme
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének
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150.000,- forint támogatást nyújt 2016. évi bizottsági alapja terhére, a 2016.
november 26-án megrendezendő Városi Véradóünnepség megrendezéséhez.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási
megállapodás elkészítéséről, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2016. november 12.
1. pont tekintetében dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2. pont tekintetében Tamási Anna igazgatóságvezető

6. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
(318. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése döntött arról, hogy augusztus 29-ét Szekszárd Város Napjává
nyilvánítja. A közgyűlés felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy ennek rendeleti előkészítését
készítse el, egyúttal a Szekszárd Büszkesége elismerő cím részletszabályait dolgozza ki, és a
rendeleti szabályozásával együtt terjessze a közgyűlés elé. A Közgyűlés ennek megfelelően a
márciusi ülésén elfogadta a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016.
(III. 31.) önkormányzati rendeletét.
A javaslatban szereplő két új kitüntető cím bevezetése miatt az elfogadott rendeletet
módosítani szükséges. A bevezetendő kitüntető címek közül az egyik az egészségügyért,
mellyel az önkormányzat kifejezné elismerését Szekszárd Város közigazgatási területén az
egészségügyi ellátásban tevékenykedő szakemberek iránt. A másik a szociális ellátottakért
kitüntető cím, mellyel az önkormányzat megbecsülését fejezné ki a szociális területen
dolgozók iránt. Mindkét kitüntető cím évente egy alkalommal a város napján, a közgyűlés
ünnepi ülésén augusztus 29-én kerülne átadásra. A két új kitüntető címet a témában jelentős
érdemeket elérő, Szekszárdhoz kötődő személyekről javasolja elnevezni. A döntés
előkészítésre felkérték a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület jelenlegi elnökét
Dr. Gesztesi Enikőt, és nyugalmazott elnökét Kaczián Jánost, valamint a Magyar Orvosi
Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet elnökét Dr. Andriska Istvánt.
Az egészségügyért kitüntető cím elnevezésére az alábbi javaslatok érkeztek:
a)
b)
c)
d)
e)

Tormay Károly kitüntető cím,
Dr. Kelemen Endre kitüntető cím,
Babits Mihály kitüntető cím,
Dr. Kelemen József kitüntető cím,
Dr. Kramolin Gyula kitüntető cím.
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A szociális ellátottakért kitüntető cím elnevezésére az alábbi javaslatok érkeztek:
a)
b)
c)

Dr. Tanárky Árpád kitüntető cím,
Simontsits Béláné kitüntető cím,
Triebler Irma kitüntető cím.

Javasolja a Bizottságnak, hogy a Bizottság a felmerült elnevezések közül az egészségügyért
kitüntető cím esetében a „Tormay Károly kitüntető cím” elnevezésre, valamint a szociális
ellátottakért kitüntető cím esetében pedig a „Triebler Irma kitüntető cím” elnevezésre
tegyen javaslatot a Közgyűlésnek.
Az elnök további kérdés hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 121/2016. (X.25.) SZEB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló elterjesztést, továbbá
javaslatot tesz,
- az egészségügyért kitüntető cím esetében a „Tormay Károly kitüntető cím”,
- a szociális ellátottakért kitüntető cím esetében a „Triebler Irma kitüntető cím”
elnevezésekre.
Határidő: 2016. október 27.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
7. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(315. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy az előterjesztés tárgya a szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása. 2016.
március 1-jével bevezetésre került a települési gyógyszertámogatás. A támogatás hat
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hónapra, természetbeni ellátásként, gyógyszer utalvány formájában került bevezetésre, mely
a jogosultsági idő elteltével ismételten kérelmezhető. A gyógyszertámogatás bevezetése óta
eltelt időszakban sok egyedülálló nyugdíjas kérelmét el kellett utasítani, mivel az egy főre
eső jövedelmük éppen meghaladta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300%-át. A költségvetési rendeletben erre a célra felhasználható előirányzat összege 2016.
évben is lehetővé teszi, hogy bővüljön a támogatásban részesíthető személyek köre.
Javasolja, hogy az egyedülálló nyugdíjasok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 320%-áig – jelenleg ez az összeghatár 91.200.- forint – legyen a
támogatás havi összegének a jövedelemhatára meghatározva, kérelmezőnként 6.000,- Ft/hó
támogatási összeggel. Az előterjesztés tartalmazza a szociális tűzifa támogatás bevezetését
is. A tűzifa támogatást a lakáshasználat költségeit csökkentő, szociális rászorultság alapján
adható, természetbeni ellátásként javasolja bevezetni. Fontos szempont, hogy a támogatást
külterületi ingatlanban élő szociálisan rászoruló személyek is igényelhetnék. A tűzifa
támogatást lakóingatlanonként évente egy alkalommal, jövedelemhatárhoz kötötten lehetne
igényelni. Elmondja, hogy a rendelet-tervezet rögzíti a részletes feltételeket. A kihűlés és
fagyhalál veszélyének észlelése esetén a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer tagjai,
amennyiben a Polgármesteri Hivatal felé jelzéssel élnek, a tűzifa támogatás iránti eljárás
hivatalból is megindítható lenne. A rendelet tervezettől eltérően 2 m3 tűzifa támogatás
megállapítását javasolja lakóingatlanonként. A tűzifa igénylése iránti kérelem minden év
szeptember 1. és 30. napja között nyújtható majd be, azonban a 2016. évben a rendelet
hatályba lépését követően 2016. november 30-ig.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak, azzal a módosító javaslattal, hogy lakóingatlanonként 2 m3 tűzifa támogatást
legyen megállapítható.
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 Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 122/2016. (X.25.) SZEB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, azzal a módosítási
javaslattal, hogy lakóingatlanonként 2 m3 tűzifa támogatás legyen megállapítható.
Határidő: 2016. október 27.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

10

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.45 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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