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JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Tárgyalt napirendi pontok:
1.

A szociális rendelet módosítása
Előadó: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

2.

Eperfesztivál lebonyolítására vonatkozó
pontosítása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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szerződés

elfogadása,

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án
19:22 órakor a Népházban megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Képviselők:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester
Gaál Sándorné
Karácsony Ádám
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Dr. Pálvölgyi Tamás
Schottner Jánosné
Vaczó Zoltán
Távol maradt képviselők:

-

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 9
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, és javasolta
azok felcserélését. Kérdezte a képviselőket, aki ezen módosítással egyetért, kézfelemeléssel
jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirend
módosítását elfogadta.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a napirendhez kapcsolódóan egyéb módosító javaslat nem hangzott
el, ezért kérdezte, aki az ülés napirendjét a módosításokkal elfogadja, ezt kézfelemeléssel
jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás,
Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadta:

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2015. (02.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet az alábbiak szerint elfogadta:
1. A szociális rendelet módosítása
Előadó: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
2. Eperfesztivál lebonyolítására vonatkozó szerződés elfogadása,
pontosítása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

1. A szociális rendelet módosítása

Eőryné Dr. Mezei Orsolya: ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Az előterjesztést készítette: Eőryné dr. Mezei Orsolya
A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges!
Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.
ELŐTERJESZTÉS
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 26.-i rendkívüli nyílt ülésére
1. sz. napirendi ponthoz
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) a szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben nyújtható
támogatások között 2015. március 1. napjától csupán a kötelezően biztosítandó ellátásokat
tartalmazza majd, és a jövőben az állam által – járási hivatalok útján – nyújtott
támogatásokon túl az önkormányzatok feladata lesz a rászorulók ellátása települési
támogatás formájában. Ezt rögzíti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. ponttal, valamint a 23. § (5) bekezdésének 11a.
ponttal történő kiegészítése, miszerint a helyi önkormányzatok, kerületi önkormányzatok
feladata különösen a szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési
támogatás állapítható meg.
A települési támogatás forrását a helyi adók közül a helyi iparűzési adóból származó bevétel
képezi, amit a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A §-a mond ki. A megfelelő adóerőképességgel nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak.
A Szt. kötelező ellátásainak körébe tartozik továbbra is – azaz a járási hivatalok hatáskörébe
tartozik: az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres
szociális segélyt felváltó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj,
az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság. Az Szt. módosítását megelőzően a kötelező ellátások között szereplő
rendszeres szociális segély- mint ellátási forma - megszűnik. A kötelezően nyújtandó
segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás.
Az Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében csupán annyit ír elő,
hogy a képviselő-testület a helyi viszonyokhoz mérten a krízishelyzetben lévő személyek
számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt, azaz
kötelezően rendeletben szabályozza a rendkívüli települési támogatást (lásd táblázat V.
pont!).
A többi önkormányzati támogatási forma nem kötelező, csak mérlegelendő lehetőség az
önkormányzatnak (lásd táblázat II., III/B., IV., VI. pontok!), melynek egyes típusait és
megállapításának-, kifizetésének-, folyósításának-, valamint felhasználása ellenőrzésének
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szabályait legkésőbb 2015. február 28-áig rendeletben határozza meg (Szt. 134/E. §).
Mindezekre tekintettel a méltányossági közgyógyellátásra, a méltányossági ápolási díjra,
valamint az önkormányzati segélyre vonatkozó részletes szabályozást az Szt. már nem
tartalmazza.
A gyermekvédelmi ellátások körében az óvodáztatási támogatás a kötelező óvodáztatás
bevezetésével 2015. szeptember 1-jétől megszűnik.
A támogatások vonatkozásában hozott módosítások főszabályként 2015. március 1-jén
lépnek hatályba, ezért az önkormányzatoknak legkésőbb 2015. február 28-ig felül kell
vizsgálniuk a szociális rászorultság alapján nyújtott támogatásaikat és az új szabályozásnak
megfelelő – a hatáskörök megosztására figyelemmel – rendeletet kell alkotniuk.
A rendeletalkotás elengedhetetlen szakaszai az előkészítés, a bizottsági munka, a rendelet
képviselő-testület általi elfogadása, valamint a rendelet kihirdetése. Ezen túl indokolt arra is
figyelemmel lenni, hogy a hatálybalépéshez, a rendelet alkalmazására való felkészüléshez a
megfelelő időnek rendelkezésre kell állnia. Ezért elképzelhető a helyben biztosított
támogatások fokozatos bevezetése időről-időre történő hatálybalépéssel, akár átmeneti
időszak biztosításával.
A szociális segélyezési rendszer átalakítása a nehéz anyagi körülmények között élő lakosokért
felelősséget vállaló települési önkormányzatoktól átgondolt döntéseket, széles körű
gazdasági és társadalmi ismereteket, a lakosok problémáira, életkörülményeire fogékony, de
a rászorultság helyi megítélésében határokat meghúzni képes döntéshozatalt kíván.
Hatásvizsgálat
1. Társadalmi hatások
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az önkormányzat átláthatóan,
egységes rendszerben és szerkezetben foglalja össze a pénzbeli és természetbeni
támogatásokat és ellátásokat, biztosítva ezzel a támogatásokat igénybe vevők széles körű és
egyértelmű tájékoztatását.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai emelkednek, de a feladatfinanszírozás
keretben kapott támogatás várhatóan fedezi a kiadásokat.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi
következménye nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásával az adminisztráció csökkenése várható.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Az Szt. 2015. március 1. napjától történő módosítása, és ezzel összefüggésben az Szt. 134/E
§-ában foglaltak tették szükségessé a rendelet megalkotását. A rendeletben az
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önkormányzat által nyújtható pénzbeli és természetbeni, valamint a szociális célt szolgáló
támogatási formák külön-külön fejezetben kerülnek feltüntetésre. A rendeletben a
támogatási formák átláthatóak, ami biztosítja a támogatásokat igénybe vevők részére az
egyértelmű tájékoztatást.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak,
a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.
Társadalmi vitára bocsátás megtörtént szűk határidővel ugyan, de észrevétel nem érkezett.
Schottner Jánosné: egyetértek az előterjesztéssel, és a rendelet az év során módosítható.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a rendelet-tervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2015.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A PÉNZBELI- ÉS TERMÉSZETBENI- SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

2. Eperfesztivál lebonyolítására vonatkozó szerződés elfogadása, pontosítása
Dr. Sajtos Sándor: újabb anyag került beadásra a Varioevent Kft. által. Bár van, egy jelenleg
is érvényben lévő döntésünk, javaslom adjunk lehetőséget az érintett cégnek a
bemutatkozásra.
Vaczó Zoltán: szeretném, ha az első ajánlattevő visszajelezne a szerződés tekintetében.
Csörgő Mihály: nekünk az a filozófiánk, hogy ne kerüljön a településnek egy fillérjébe sem a
rendezvény lebonyolítása.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó
Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2015. (02.26.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eperfesztivál
szervezésére vonatkozó szerződéssel kapcsolatban nem hoz döntést,
tekintettel egy újabb ajánlat beérkezésére.
A Képviselő-testület lehetőséget ad ajánlattevőknek a bemutatkozásra
rendkívüli testületi ülés keretében.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

2015.03.04.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a munkát és az ülést 19:34 órakor
bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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