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Tisztelt Közgyűlés!

rendelet-tervezetre: Minősített többség!
határozati javaslatra: Egyszerű többség!

Az előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosítására tesz javaslatot. A helyi rendelet módosítását
indokolja, hogy Szekszárd októberben elnyerte az Idősbarát Önkormányzat Díját, amely
újabb feladatok kitűzésére sarkallja a várost. Kezdeményezem a helyi rendelet módosítását
azzal, melyet már sajtótájékoztató keretében ismertettem a szekszárdi állampolgárokkal,
hogy a szekszárdi 62 év felettiek (szépkorúak) karácsonyi támogatásával egészüljön ki a helyi
rendelet.
Szekszárdon közel nyolcezer 62 évnél idősebb városlakó él, a kezdeményezés mindenki
számára lehetőséget biztosít a karácsonyi csomag átvételére. A csomag átvételének feltétele
az előzetes regisztráció, amit az érintettek a város honlapján – www.szekszard.hu - erre a
célra létrehozandó felületen, vagy a szepkor@szekszard.hu e-mail címen, illetve
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint telefonon a 74/504-172es telefonszámon tehetnek meg. A regisztrációhoz mindössze a név, a lakcím, és a születési
év megadására lesz szükség. A csomagokat december 11. és 20. között lehet majd átvenni.
Az átvételhez a szekszárdi lakóhelyet igazoló lakcímkártyát kell majd felmutatni.
Az Idősbarát Önkormányzat Díj által támasztott követelményeknek való megfelelést célozza
ez az új kezdeményezés.
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
31/A. § alapján a rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. Eleget téve a
helyi rendeletben foglalt kötelezettségnek hirdetményt helyeztünk el a www.szekszard.hu
honlapon, melyben tájékoztattuk a lakosságot erről a lehetőségről.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) kötelező feladatként
állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve
ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt előírásnak az előzetes hatásvizsgálat eredményéről hatásvizsgálati lapot készítettünk,
melyet tájékoztatásul szintén csatolunk az előterjesztéshez.
Az előterjesztést a Közgyűlés hetében a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság fogja tárgyalni. Mindezek alapján kérem az előterjesztés
megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
Szekszárd, 2017. november 22.

Ács Rezső
polgármester
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításnak társadalmi hatása
abban mutatható ki, hogy elfogadását követően az Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerése
által megfogalmazott követelményeknek megfelel az önkormányzat. Gazdasági,
költségvetési hatása abban mutatható ki, hogy közel nyolcezer szekszárdi állampolgárt érint,
és kétezer forintos ajándékcsomag kerül összeállításra személyenként, tehát legfeljebb
tizenhatmillió forintos költségvetési hatás prognosztizálható, mely a regisztrációk számától
függő mértékben csökkenhet.
b) Környezeti, egészségi következményei: Nem releváns.
A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Adminisztratív terhek növekedése várható, a
regisztrációs eljárás miatt.
d) Egyéb hatása: nincs
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogalkotás megalkotásának szükségessége, hogy a helyi rendeletben is
szabályozásra kerüljön a szépkorúak karácsonyi támogatása, hogy minden szekszárdi
állampolgár megismerhesse. Elmaradásának várható következménye nem mutatható ki.
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

HATÁROZATI JAVASLAT
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. egyetért a polgármester szépkorúak karácsonyi támogatásának kezdeményezése
érdekében megtett intézkedéseivel;
2. úgy határoz, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete 2. melléklete
Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások (K48) előirányzatának
terhére kerüljön kifizetésre a szépkorúak karácsonyi támogatása.
Határidő: azonnal
Felelős: Ács Rezső polgármester
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
…../2017. (……) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(tervezet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és a 132. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 10 § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet
II. Fejezete a következő 20. §-szal, valamint az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Szépkorúak karácsonyi támogatása
20.§
(1) Az önkormányzat kérelemre a 62. életévét legkésőbb a tárgyévben betöltött személyek
(a továbbiakban: szépkorúak) részére karácsonyi támogatást nyújthat.
(2) A karácsonyi támogatás iránti eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jár el.
(3) Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki kérelmét a polgármester által
közzétett hirdetmény szerinti határidőig az önkormányzathoz benyújtja, és az alábbi
együttes feltételeknek megfelel:
a) Szekszárdon bejelentetett lakóhellyel rendelkezik,
b) a 62. életévét legkésőbb a tárgyévben betölti.
(4) A karácsonyi támogatás iránti kérelem benyújtása - a 3. §-ban írtaktól eltérően - az
alábbiak szerint történhet:
a) elektronikus regisztráció útján, vagy
b) a Polgármesteri Hivatalban személyesen, illetve telefonon.
(5) A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal legfeljebb kétezer forint összegben
természetbeni ellátásként nyújtható.
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(6) A karácsonyi támogatás igénylésének, átadásának rendjéről a polgármester a helyben
szokásos módon hirdetményt jelentet meg.”
2. § Ez a rendelet 2017. november 30-án …………..órakor lép hatályba.
Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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