
 

Kiosztás a 11. napirendi ponthoz! 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…./2016. (XII.15.) 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 rászorult-

ságtól 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 tör-
ténik. 

(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 15-én 12 órakor lép hatályba, és az azt követő napon ha-

tályát veszti. 
 
 
 
 Cserna Gábor  Dr. Sürü Renáta   
 polgármester jegyző 
 
 
Záradék: A rendelet 2016. december 15-én kihirdetésre került. 
 
 
   Dr. Sürü Renáta 
  jegyző 



 

A …/2016. (XII.15.) 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.  
A határidő elmulasztása jogvesztő.” 
 
 


