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szociálpolitikai osztályvezető

Gyovai István polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 10
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri dr. Skribanek Zoltán és Vili Gábor képviselőket.
Elnézést kell, hogy kérjen valamennyi jelenlévőtől. Egyfajta technikai, adminisztrációs hiba
történt. A rendelet-tervezet anyagából kimaradt kettő táblázat. Ezek rögzítették a kistérség
által a többi településre vonatkozó díjakat. Ez a testületi anyagban nem szerepelt, fel sem
tűnt, senki nem jelezte a tárgyalások folyamán, de kistérség társulási tanácsa tárgyalta. Nekik
az a dolguk, hogy a saját rendeletükbe illesszék és kihirdessék. Ennek a határideje április 1je. Amennyiben nem élnek ezzel a lehetőséggel, akkor ha jól emlékszik szeptemberben van
még egy alkalom. Némi díjemelésről van szó, ami azt jelenti, hogy sok millió forintos kiesése
lenne a szociális szférának. Nagyon gyorsan kénytelenek voltak összehívni ezt a képviselőtestületi ülést. Tudomása szerint ilyen eset még nem fordult elő, de sokkal hatékonyabban és
figyelmesebben fogják végezni a munkájukat, hogy ilyen ne forduljon mégegyszer elő.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
Észrevétel nem lévén, az általa ismertetett napirendet javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Gyovai István
Aradszky Lászlóné
Fülöp Róbert
Halász Balázs
Jekő Attila
Jerémiás Béláné
Máté Lajos
Pajor Kálmán
Dr. Skribanek Zoltán
Vili Gábor
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10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadva.
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NAPIREND:
Napirend tárgya:

Napirend előadója:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szóló 16/2011. (VI.01.) számú rendelet módosítása

Gyovai István
polgármester

1 Új napirendi pont 13:07:31
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Napirend tárgya: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011.
(VI.01.) számú rendelet módosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Simon István szociálpolitikai osztályvezető:
Szerkesztési hiba történt. Elnézést kér mindenkitől, hogy idejüket elrabolták. Azt tudja
megerősíteni, hogy a következő időszakban alaposabban odafigyelnek, hogy ilyen ne
fordulhasson elő. Köszöni a hozzáállásukat kollégák nevében. Az ő mulasztásuk volt, nem
vették észre, hogy ez a táblázat kimaradt. Ahogy a Polgármester úr már elmondta,
mindenképpen szükséges, hogy így kerüljön be, mert akkor nem lehetett volna ezt a térítési
díjat érvényesíteni április 1-től.
Kérdések
Pajor Kálmán képviselő:
75.000 Ft díjat kell fizetnie az időskorúnak, hogy bentlakásos legyen?
Simon István szociálpolitikai osztályvezető:
Jogszabályban van előírva.
Gyovai István polgármester:
Tudomása szerint az elmúlt évben kialakult számok, költségek egy algoritmus, jogszabály
szerint számítandó összeg.
Pajor Kálmán képviselő:
Teljes ellátást kap ezért? Ha neki nincs meg, akkor nem nyer felvételt.
Dr. Ferenczi Mária jegyző:
Az önkormányzat kiegészíti.
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Jerémiás Bélán képviselő:
Az önköltség több, mint 166 ezer Ft. Ezt is így ki kell egészíteni?
Simon István szociálpolitikai osztályvezető:
Normatívát lehet az ellátáshoz igényelni. Megvan határozva, hogy az ellátottnak mennyi a
fizetendő térítési díj.
Jerémiás Béláné képviselő:
Tehát aki igénybe veszi, annak 75.000 Ft.
Hozzászólások
Gyovai István polgármester:
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja.
A rendelet-tervezet elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
Gyovai István
Aradszky Lászlóné
Fülöp Róbert
Halász Balázs
Jekő Attila
Jerémiás Béláné
Máté Lajos
Pajor Kálmán
Dr. Skribanek Zoltán
Vili Gábor
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Gyovai István polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület megalkotta Kiskunhalas Város 17/2012. (III. 28.)
rendeletét az alábbiak szerint:

„Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról
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szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi III. törvény 92.§
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
2.§
E rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.”
Gyovai István polgármester:
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a képviselő-testület zárt
ülését befejezettnek nyilvánítja. Köszöni a hatékony részvételt és további kellemes délutánt
kíván mindenkinek.
Ülés befejezése

K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Dr. Skribanek Zoltán :)

(:Vili Gábor:)
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