
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a szo-
ciális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról”
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Molnár Attila – aljegyző
Meghívott: -

Véleményező     bizottságok:
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 12. 13.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. 12. 13.
Pénzügyi bizottság 2016. 12. 13.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 12. 13.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: 
A jelenleg hatályban lévő e tárgyban született önkormányzati rendelet módosítását a nyug-
díjszerű ellátásban részesülő személyek részére biztosított 5.000,- Ft összegű támogatás
december hónapban esedékes folyósítása teszi szükségessé. A támogatás biztosításához
szükséges a 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály
Ügyintéző neve: dr. Molnár Attila
E-mail címe: molnarattila@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 544-315
Iktatószám: 7978-3/2016.

Előkészítő aláírása:   Dr. Molnár Attila 

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                 Dr. Sürü Renáta 
Leadás dátuma: 2016. 12. 09. 
Ellenőrzés dátuma: 2016. 12. 09.
Törvényességi észrevétel: van / nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A     tárgyalás     módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: -



JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a szociális rászorultság-
tól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról” szóló 35/2015. (XII.18.)

önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 35/2015. (XII.18.) önkormányzati
rendelete jelenleg az alábbiak szerint szabályozza a nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek
évi egyszeri 5.000,- Ft összegű támogatását:

"22. §  (1) Évente - hivatalból pünkösd ünnepe előtt - támogatásban kell részesíteni azt a dunaúj-
városi bejelentett lakóhellyel rendelkező személyt, aki részére tárgyévben a Nyugdíjfo-
lyósító Igazgatóság - a kiskorú árvaellátásban részesülő kivételével - ellátást folyósít,
amennyiben ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj-
minimum hétszeresét. 

          (2)  A támogatás pénzbeli szociális ellátás, melynek összege 5.000,- Ft.
(3) A támogatási összeget postai úton - május hónapban - kell folyósítani annak a szemé-

lyeknek, akinek jogosultságát a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból igazolta és folyó-
sítási címe megegyezik bejelentett lakóhelyével.

(4) A támogatás megállapítása a (3) bekezdésben foglalt személy esetében hivatalból törté-
nik.

(5)  Annak az (1) bekezdésben megjelölt ellátásban részesülő személynek, akinek folyósítási
címe eltér bejelentett dunaújvárosi lakóhelyétől, a támogatást kérelmeznie kell a szociá-
lis osztályon a 3.  mellékletben  szereplő  formanyomtatványon.  A kérelemhez csatolni
kell:
a) a május havi nyugdíjszelvényt vagy banki kivonatot, és  
b) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves ellátásról szóló összesítőt vagy az
ellátás megállapításáról szóló határozatot.

(6)  Az (5) bekezdés szerinti esetben a kérelmet június első munkanapjától a hónap utolsó
napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. Ebben az esetben a támo-
gatás folyósítása a 8. § (1) bekezdése szerint történik.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kapott adatok alapján hozzávetőleg 12.500 fő dunaújvárosi lakos
részesül nyugdíjszerű ellátásban.  A listán szereplő személyek részére a támogatás folyósítása
hivatalból december hónapban történik. 

A támogatás december havi összege a 2016. évi költségvetésben nem áll rendelkezésre, azonban
az utaláshoz a  szociális  segélyezésen  belül  az  átmeneti  segély  előirányzatát  meg kell  emelni
62.500 E Ft-tal. Ezen felül biztosítani szükséges még a postázási, és egyéb járulékos költségeket
is, melynek összege: 5.000 E Ft.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény 32. § (3) bekezdés
alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tar-
tozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének
szabályait.  A rendeletmódosítás megfelel az említett törvényi elvárásoknak.

Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény előírásainak, így kizárólag olyan jogi normákat tartalmaz, amelyek megalkotására a
Közgyűlésnek  törvényi  felhatalmazása  van;  továbbá  olyan  rendelkezéseket  nem  tartalmaz,
amelyeket magasabb szintű jogszabályok már rögzítenek,  valamint  egyértelműen értelmezhető
szabályozási tartalommal bír.



II. Részletes indokolás

1. § Az előterjesztés e szakasza  a jelenlegi szabályozással többnyire  megegyezően rögzíti az
időskorúak egyösszegű támogatásának eljárási szabályait. A különböző nyugdíjakat, nyugdíjszerű
ellátásokat továbbra  is  azon  okból  nem  sorolja  fel tételesen  a  rendelet, mert az  ellátások
elnevezése a jövőben is változhat. 
A támogatás továbbra is hivatalból kerül kiutalásra. Azon jogosultak esetében, akiknél a folyósítási
címük eltér lakcímüktől, egyedi kérelmet kell benyújtaniuk a támogatás megállapítása iránt. 
A benyújtásra rendelkezésre álló idő méltányosan hosszú lehetőséget ad erre.

2. § A fentiek miatt módosítani kell a rendelet 3. mellékletét is.

3.  § E szakasz a rendeletmódosítás hatályba lépését  tartalmazza,  és a technikai  deregulációt
tartalmazza.

A T. Közgyűlés tájékoztatása érdekében 2. számú mellékletként a normaszöveghez csatoljuk - a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján készített - egyszerűsített
hatásvizsgálati lapot. 

Az előterjesztést az előkészítés szakaszában az Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
véleményezte és az alábbi megállapításokat tette:
A támogatás kifizetésének előirányzata: 

- a 2016. évi költségvetési rendelet 5.b. melléklet általános tartalék sorból 60.000 E Ft; és 
- az 5.b. melléklet intézményi tartalék sorból 7.500 E Ft.

Az előterjesztést a Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. december 13-ai rendkívüli
ülésén megtárgyalta.
Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság 2016. december 13-ai rendkívüli ülésén megtárgyalta. 
Az előterjesztést a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. december 13-ai rendkívüli  ülé-
sén megtárgyalta.
Az előterjesztést az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. december 13-ai rendkívüli ülésén
megtárgyalta.

A bizottságok elnökei a bizottsági véleményeket szóban terjesztik a T. Közgyűlés elé.

Fentiek alapján az ellátás biztosítására az előterjesztés 1. számú mellékletét képező rendelet-ter-
vezetet, a költségvetési fedezet biztosítására az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Köz-
gyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2016. (XII.15.) határozata

az időskorúak átmeneti segélyezésének 2016. december havi biztosítására tett 
intézkedésekről 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - az időskorúak 2016. évi átmeneti segélyezésének
biztosítása  érdekében  -  a  2016.  évi  költségvetés  szociális  segélyezés  átmeneti  segély
előirányzatát 62.500 E Ft-tal, továbbá az igazgatás dologi kiadás sorát 5.000 E Ft-al megemeli. 

2. A támogatás fedezetéül a Közgyűlés a 2016. évi költségvetés rendelet:

-  5.b. melléklet általános tartalék sorból 60.000 E Ft-ot, és

- az 5.b.melléklet intézményi tartalék sorból 7.500 E Ft-ot 



jelöl meg.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy az  1.  pontban  szereplő
feladatban  költségvetés  kihatását  a  soron  következő  költségvetési  rendeletmódosításban
szerepeltesse.

Felelős:     - a költségvetés módosításáért
              a jegyző      

                   - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
                     az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője          

Határidő:     a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2016. december 15.

Lőrinczi Konrád s.k. Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

és lakásügyi bizottság elnöke elnöke

                         Hingyi László s.k.                                                     Pintér Attila s.k.                      
           a gazdasági és területfejlesztési     a pénzügyi bizottság elnöke

                    elnöke                                                                                



AZ ELŐTERJESZTÉS 1.  SZÁMÚ MELLÉKLETE

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdé-
sében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:

1. § Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászo-
rultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 35/2015.
(XII.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: a rendelet) 22. §-a helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„22. § (1) Évente - hivatalból karácsony ünnepe alkalmából - támogatásban kell részesíteni azt a
dunaújvárosi  bejelentett  lakóhellyel  rendelkező  személyt,  aki  részére  tárgyévben  a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a kiskorú árvaellátásban részesülő kivételével - ellátást
folyósít, amennyiben ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum hétszeresét. 

          (2)  A támogatás pénzbeli szociális ellátás, melynek összege 5.000,- Ft.
(3) A támogatási összeget postai úton - december hónapban - kell folyósítani annak a sze-

mélyeknek, akinek jogosultságát a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból igazolta és
folyósítási címe megegyezik bejelentett lakóhelyével.

(4) A támogatás megállapítása a (3) bekezdésben foglalt személy esetében hivatalból törté-
nik.

(5)  Annak az (1) bekezdésben megjelölt ellátásban részesülő személynek, akinek folyósítási
címe eltér bejelentett dunaújvárosi lakóhelyétől, a támogatást kérelmeznie kell a szociá-
lis osztályon a 3.  mellékletben  szereplő  formanyomtatványon.  A kérelemhez csatolni
kell:
a) a január havi nyugdíjszelvényt vagy banki kivonatot, és  
b) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves ellátásról szóló összesítőt vagy az
ellátás megállapításáról szóló határozatot.

(6)  Az (5) bekezdés szerinti esetben a kérelmet február első munkanapjától a hónap utolsó
napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. Ebben az esetben a támo-
gatás folyósítása a 8. § (1) bekezdése szerint történik.”

2. §      A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2016. december 16-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát vesz-
ti.

Cserna Gábor Dr. Sürü Renáta  
polgármester jegyző

Záradék: A rendelet 2016. december 16-án kihirdetésre került.

  Dr. Sürü Renáta
 jegyző



A …/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

„3. melléklet a 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez
K É R E L E M

időskorúak támogatásának megállapításához

Alulírott kérem, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere részemre állapítsa meg az
egyösszegű támogatását.

KÉRELMEZŐ ADATAI

Név: .........................................................................................................................................

Születési név: .........................................................................................................................

Születési hely, idő: .................................................................................................................

Anyja neve: .............................................................................................................................

Lakóhely címe: .......................................................................................................................

Tartózkodási helye: ................................................................................................................

TAJ száma: ………………………… Családi állapot: …............................................................

Telefonszáma: ….........................................................................................................................

Kijelentem, hogy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól nyugdíjszerű ellátásban részesülök.

 Kérelmemhez mellékelem a nyugellátást, illetve járadékot megállapító határozatot vagy az

éves- összesítőt és szelvényt.

 Kérelmemhez nem tudom csatolni a nyugellátást, illetve járadékot megállapító határozatot,

sem az éves- összesítőt, ezért kérem a határozat hivatal általi beszerzését.

(Kérjük, a megfelelő állítást jelölje x-el)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben feltüntetett adataimat a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a szerinti nyilvántartásban kezeljék, és azo-
kat a kérelem alapján lefolytatott szociális igazgatási eljárásban felhasználják.

Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról

(a megfelelő szövegrészt alá kell húzni) lemondok nem mondok le.

Dunaújváros, …………. év ………………………. hó …….. nap

…………………………………..

a kérelmező aláírása



TÁJÉKOZTATÓ

 (A kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni!)

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 A  kérelmező  személyi  igazolványát  (vagy  érvényes  útlevelét,  vezetői  engedélyét)  és
lakcímkártyáját.

A kérelemhez csatolandó melléklet:

 A nyugellátást, járadékot megállapító határozat, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
kiállított éves ellátásról szóló összesítő,

 a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény vagy banki átutalás.

Amennyiben  nyugellátást,  járadékot  megállapító  határozatot  vagy  éves-összesítőt  nem
tudja bemutatni, kérje annak hivatal által történő beszerzését.

A kérelmet 2017. február 28. napjáig lehet személyesen vagy postai úton benyújtani. 
E határidő elmulasztása jogvesztő.”



Egyszerűsített hatásvizsgálati lap                   Az előterjesztés 2. számú mellék-
let

Egyszerűsített hatásvizsgálat lap

Hatásvizsgálat
típusa* 

előzetes / utólagos

Vizsgálat dátuma 2016. december 9.

Vizsgált rendelet megne-
vezése

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

1. lépés: Érintett elemzés - az egyszerűsített módszertan alapján
 Érintett 1 Érintett 2 Érintett 3 Érintett 4 Érintett 5

Azonosított érintetti
csoportok megnevezé-

se:

időskorúak
egyösszegű
támogatásra
jogosultak 

- - - -

Céljaik azonosítása
(pénzügyi, szakmai, ké-

nyelmi):
pénzügyi - - - -

Viselkedésük (semle-
ges vagy blokkoló):

 semleges - - - -

2. lépés: Vizsgálandó hatások azonosítása

Vizsgálandó hatás 
Ügyfelekre

gyakorolt ha-
tás

Foglalkoztatás-
ra, szociális

helyzetre gya-
korolt hatás

Környezet-
re gyako-
rolt hatás

Gazdaságra,
költségvetésre
gyakorolt ha-

tás

Egészségre
gyakorolt

hatás

Hatás (probléma) leírá-
sa

 pozitív  - - - - 

Melyik érintett csoport-
tal kapcsolatos?

 1.  - - - - 

Hatása az érintett cso-
portra:

-  - - - - 

érintett jogszabályi ren-
delkezés/ek (§)

- - - - - 

3. lépés: Hatások számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés)

Költségbecslés

Számszerűsít-
hető költség

tétel**
- 

Számszerűsít-
hető költség

mértéke

67.500.000 Ft 

Egyéb költsé-
gek*** meg-
nevezése

 hivatali adminisztrációs

Egyéb költség
számszerűsí-

tett
mértéke**** 

(pl.: esetleges
kártérítés)

 -

Költség
mennyisége

érintettek száma x előfordulás gyakorisága =

Számítás
eredménye

-

Költség várható mérté-
ke 

(számszerűsíthető költség mértéke + egyéb költség számszerűsített mértéke) x
költség mennyisége =



Számítás eredménye -

Várható haszon mérté-
ke

- 

Várható költség mérté-
ke a várható haszonhoz

képest*
alacsony / közepes / magas

Szabálymódosítás
szükséges*

igen / nem igen / nem igen / nem igen / nem igen / nem

Módosítási javaslat      

Adminisztrációs terhek mérése - amennyiben az ügyfelekre gyakorolt hatás esetében szükséges

Vizsgálat dátuma -  
Vizsgált jogszabály/ren-

delkezés
 -

Érintett csoportok meg-
nevezése

 -

Hatása az érintettekre  -

A rendelkezésben fog-
lalt információs kötele-
zettség megnevezése

 -

Adminisztratív költség

Adminisztratív te-
vékenységek

költsége
adminisztrációs idő x óra ráfordítás + anyagköltség=

Számítás ered-
ménye

- 

Adminisztratív te-
vékenység

mennyisége
érintettek száma x előfordulás gyakorisága =

Számítás ered-
ménye

- 

Adminisztrációs teher
mértéke (számítás)

adminisztratív tevékenység költsége x adminisztratív tevékenység mennyisége
=

Számítás eredménye  -

Adminisztrációs teher
minősítése*

elhanyagolható / közepes / jelentős

Szabálymódosítás
szükséges*

igen / nem

Módosítási javaslat -

* A megfelelő állítás aláhúzandó!
** Azon költségek, amelyek egyértelműen megadhatók Ft összegben
*** Azon becsült költségek, amelyek nem adhatóak meg egyértelműen Ft összegben. 
**** A Ft összegben egyértelműen nem megadható költségek becsléséhez azt a Ft összeget kell beírni, 
amely a rendelkezés miatti károk (pl. kártérítés összege, környezetszennyezéshez kapcsolódó bírság stb.) 
vagy az elmaradó haszon (pl. árbevétel-kiesés) nagyságát tükrözik.
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