Iktatószám: I.B.1915-10/2011.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2010.09.09-én 8.30 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı
termében megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl
Jelen vannak:

Lemle Béláné elnök-helyettes,
Horváth Jánosné, Hollendus Zsolt, Zaják Rita,
bizottsági tagok

Igazoltan távol maradt:

dr.Tóth Gyula elnök

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Fıfai Klára hivatalvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Megjelent meghívottak:

-

Az elnök-helyettes megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság
határozatképes. A bizottság ülését 14.00 órakor megnyitja.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
Nyílt ülés
1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról- 205. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetı
2./ napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására a közösségi pszichiátriai ellátás mőködésének
fenntartását biztosító állami támogatásra- 212. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetı
3./ napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására az utcai szociális munka mőködésének fenntartását
biztosító állami támogatásra- 213. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetı
Zárt ülés
4./ napirendi pont
Városi Bölcsıde-vidéki gyermekek- felvétel iránti kérelme (szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára Szociális-és Gyámhivatal vezetı
5./ napirendi pont
Dr.Beck Mária Zsuzsanna háziorvos lakásbérleti kérelme (szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára Szociális-és Gyámhivatal vezetı
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1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról- 205. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetı
Dr. Fıfai Klára: Az energia támogatási rendszer (gázártámogatás) megszüntetésével
párhuzamosan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozása 2011.09.01-tıl módosult. Ezen
idıponttól a korábban energiatámogatásban részesült ügyfeleknek- a jogszabályi feltételek
teljesítése esetén- lehetıségük van az önkormányzat által megállapított lakásfenntartási
támogatás kérelmezésére. Az Szt. módosítása szerint a normatív lakásfenntartási támogatásra
jogosultak azok a háztartások, amelyekben az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (jelenleg
71.250,-Ft-ot) a korábbi szabályozás szerint 42.750,-Ft egy fıre esı jövedelemmel szemben.
Fentiekre tekintettel ha az önkormányzat a jövıben is önálló ellátásként állapítja meg a helyi
lakásfenntartási támogatást, úgy a kérelmezı háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelmet úgy kellene szabályozni, hogy az a 71.250,-Ft-nál magasabb legyen. Az
önállóan adható helyi lakásfenntartási támogatás a hivatal álláspontja szerint fentiek miatt
elvesztette létjogosultságát. A helyi lakásfenntartási támogatás teljes megszüntetésére nincs
lehetıség, az Szt. szerint az önkormányzatnak vagy önálló, vagy kiegészítésként nyújtott
támogatásról kell helyi rendeletében rendelkeznie. Fentiek alapján javasoljuk a helyi
lakásfenntartási támogatás oly módon történı megváltoztatását, mely szerint az önkormányzat
a támogatást a normatív támogatás kiegészítéseként nyújtja oly módon, hogy azon ügyfelek
esetében, akiknél az egy fogyasztási egységre esı jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének kétszeresét (57.000,-Ft) nem haladja meg, illetve a megállapított normatív
lakásfenntartási támogatás havi összege a 4000,-Ft-ot nem éri el, úgy azt 4500,-Ft-ra,
egyedülálló esetén 5000,-Ft-ra kiegészíti.
A 2011. évi költségvetésben lakásfenntartási támogatásra 8.600.000,-Ft került megállapításra,
az elsı félévben ebbıl 4.528.000,-Ft került kiutalásra. Jelenleg azt megbecsülni nem lehet,
hogy a módosítást követıen mennyien lesznek jogosultak az új szabályozás szerinti
kiegészítésre, megítélése szerint a költségvetésbıl fennmaradó összeg fedezni fogja az
igényeket, mivel korábban is 2500,-, illetve 5000,-Ft helyi lakásfenntartási támogatás
megállapításáról rendelkezett a rendelet. Javasolja azonban a rendelet-módosítás következı
évi felülvizsgálatát annak tükrében, hogy alkalmazása során lehet megállapítani az igénybe
vevık létszámát. Jelenleg két ügyfélfogadási napon az új szabályozás bevezetését követıen
nyolcvan új kérelem érkezett a hivatalhoz és körülbelül kétszer ennyien érdeklıdtek
személyesen.
Tájékoztatta továbbá a bizottságot arról, hogy a korábban megállapított lakásfenntartási
támogatások az egyéves határidı lejártáig érvényben maradnak, de amennyiben az ügyfél
kéri, úgy az ügyintézık újra számolják az új szabályozás szerinti ellátást. Ez nagy
többletmunkát jelent az ügyintézık számára, eddigi tapasztalatok szerint a már megállapított
támogatások mértéke nemigen változik.
Lemle Béláné: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás, javasolja a határozati javaslat
elfogadását a Közgyőlésnek.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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95/2011. (IX.09.) SZEB határozat:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2011. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztésben
foglalt határozati javaslat elfogadását.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

2./ napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására a közösségi pszichiátriai ellátás mőködésének
fenntartását biztosító állami támogatásra- 212. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetı
Dr. Fıfai Klára: Korábban a közösségi pszichiátriai ellátás kötelezıen ellátandó feladatként,
állami normatívával dotáltan jelent meg az önkormányzat feladatellátásai között. 2008-ban
kivették a kötelezıen ellátandó feladatok körébıl és pályázati úton biztosítottak forrást azon
önkormányzatok számára, akik továbbra is vállalták ezen feladat ellátását. Szekszárd Megyei
Jogú Város Humánszolgáltató Központja pályázaton nyert forrásból három éven keresztül
biztosította a pszichiátriai ellátást. A Nemzeti Erıforrás Minisztérium ismét pályázatot
hirdetett a mőködési engedéllyel rendelkezı szociális szolgáltatások számára, a pályázat
benyújtásának határideje 2011.09.23. A pályázathoz önerı nem szükséges, a Közgyőlés
támogatása alapján nyújtható be a pályázat.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ 40 fı figyelembe vételével
8.000.000,-Ft mőködési támogatásra pályázhat.
Lemle Béláné: Mivel önerı nem szükséges a pályázathoz, javasolja a pályázat támogatását
figyelemmel arra is, hogy a Humánszolgáltató Központ évek óta sikeresen végzi ezt a
tevékenységet.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
96/2011. (IX.09.) SZEB határozat:
Javaslat pályázat benyújtására a közösségi pszichiátriai ellátás
mőködésének fenntartását biztosító állami támogatásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztésben
foglalt határozati javaslat elfogadását.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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3./ napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására az utcai szociális munka mőködésének fenntartását
biztosító állami támogatásra- 213. számú közgyőlési elıterjesztés
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetı
Dr. Fıfai Klára: Az utcai szociális munka 2011. évig kötelezıen ellátandó feladata volt az
önkormányzatnak, 2011-tıl kikerült a kötelezıen ellátandó feladatok körébıl és a közösségi
pszichiátriai ellátáshoz hasonlóan pályázati úton nyerhetı támogatás az ellátásra. A pályázat
beadásának határideje 2011. szeptember 23., a pályázathoz önerı nem szükséges, a mőködési
támogatás összege szolgálatonként 5.500.000,-7.150.000,-Ft/év. A pályázat célja az utcán
tartózkodó hajléktalan emberek ellátásához szükséges szakmai és szervezési feladatainak
biztonságos ellátásához nyújtott hozzájárulás. A Humánszolgáltató Központ Hajléktalanszálló
munkatársai végzik ezen feladatot, nem csak Szekszárd városban, hanem a környezı társult
településeken is.
Lemle Béláné: Javasolja a bizottságnak a pályázat támogatását.
Az elnök-helyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
97/2011. (IX.09.) SZEB határozat:
Javaslat pályázat benyújtására az utcai szociális munka
mőködésének fenntartását biztosító állami támogatásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztésben
foglalt határozati javaslat elfogadását.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
A bizottság elnök-helyettese a nyílt ülést 8.50 órakor berekeszti. A bizottság a továbbiakban
zárt ülés keretében folytatja a munkát.

K. m. f.
Lemle Béláné
SZEB elnök-helyettes

Készítette:
Radványi Petra
bizottsági referens

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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