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JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
„a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról”

szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  39/2013.  (XII.20.)  önkormányzati  rendelete  25.  §  (1)
bekezdésében foglaltak alapján javaslatot teszek Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének  „a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról” szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosítására. 
 A  rendelet-tervezet  több  ponton  módosítaná  a  jelenleg  hatályos,  fenti  tárgyú  önkormányzati
rendeletet.  A  javaslat  érinti  a  rendelet  „általános  rendelkezéseit”,  a  „helyi  lakásfenntartási
támogatás”, és „gyógyszerköltség támogatás” szabályait. Ezen kívül új elemként, mint teljesen új
támogatási  forma  kerülne  a  rendeletbe  a  „születési  támogatás”,  és  a  „gondozási  támogatás”
elnevezésű pénzbeli ellátás. Ezen ellátásokat jellegüknél fogva a tervezet a rendszeresen nyújtott
települési  támogatások  (gondozási  támogatás),  illetve  a  rendkívüli  települési  támogatások
(születési támogatás) közé sorolja. 
Ezen  új  támogatási  formák  célzottan  a  Dunaújvárosban  élő,  újszülött  gyermeküket  saját
otthonukban  fogadó/nevelő  családok  anyagi  terheit  kívánják  csökkenteni.  Egy  egyszeri
egyösszegű;  és  egy  fél  éven  keresztül  havi  rendszerességgel  nyújtandó  kiegészítő  jellegű
támogatást nyújtanánk a családoknak. Fontosnak ítélem azt, hogy a támogatási formák a lehető
legtöbb családba eljuthassanak, ezért az egyik jogosultsági feltételként a családok egy főre jutó
jövedelem-határát méltányosan határoztuk meg, figyelemmel különösen arra a közismert tényre,
miszerint  közvetlenül  a  gyermek  születése  előtt  az  édesanyák  jövedelme  csökken,  kiadásaik
ugyanakkor a „gyermek várásával” kapcsolatosan emelkednek. A tervezett támogatások várhatóan
az édesanyák által a Magyar  Államkincstártól  igényelt  csecsemő-gondozási díj  (korábbi nevén:
terhességi-gyermekágyi  segély),  az  egyösszegű  anyasági  támogatás,  családi  pótlék
kézhezvételéig nyújt majd anyagi segítséget. 
Dunaújvárosban a 2016-os évben 923 fő újszülöttet anyakönyveztek anyakönyvvezető kollégáink.
E létszámba beletartoznak azok az újszülöttek is,  akik szülei  nem dunaújvárosi  polgárok,  azaz
nem Dunaújvárosban rendelkeznek bejelentett állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel. Azon
szülők  létszáma,  akik  a  gyermek  születését  követően  városunkban  élnek  ennél  kisebb.
Megítélésem  szerint  az  új  ellátási  formák  pozitív  hatással  lehetnek  a  városban  élő  fiatalabb
korosztály helyben tartására, hiszen a ma már emeltebb összegű állami támogatások mellett  a
fiatalok  számíthatnak  ezután  helyi  önkormányzatunk  támogatására  is.  Adataink  szerint  a  fent
említett  923  újszülöttből  278  újszülöttnek  -  az  anyakönyvezés  pillanatában  -  rendelkezett  az
édesanyja  dunaújvárosi  bejelentett  lakcímmel  (azaz  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási
hellyel).  Becslésünk  szerint  megközelítheti  a  300  fős  létszámot  azok  száma,  akik  a  születési
támogatást  és  ezzel  egyidejűleg  a  gondozási  támogatást  is  igénybe  vehetik  majd.  Eszerint  a
születéshez kapcsolódó kétfajta pénzbeli támogatás éves költségvonzata eléri a 16.500 E Ft-ot.
Tekintettel  arra,  hogy  a  tervezet  hatálybaléptetésének  ideje  2017.  március  1-je,  ami  miatt
hozzávetőlegesen  15.000  E  Ft  lesz  a  támogatások  várható  tényleges  költségkihatása  (ebből:
születési támogatás: 7.000 E Ft; gondozási támogatás: 8.000 E Ft). Hozzá kell  rögtön tennünk
azonban,  hogy  nincs  információnk  arról,  hogy  más  településen  (jellemzően  Budapest,  Pécs,
Szeged stb.) hány olyan gyermek születik,  akinek szülei  dunaújvárosi lakcímmel rendelkeznek.
Ezért, amennyiben az igénylők száma magas lesz, szükséges lehet az év folyamán az előirányzat
megemelése.
Fontosnak tartom, hogy az átlagjövedelmek idei évi emelkedése miatt szociális rendeletünk egyes
rendszeresen  nyújtott  támogatási  formáinál  irányadó  jövedelem-határokat  megemeljük.  Erre
teszek javaslatot a helyi lakásfenntartási támogatás és gyógyszerköltség támogatás esetében is.
Az emeléssel elérhető, hogy azok, akik eddig jogosultak voltak ezekre a támogatásokra, azok a
családjukban  bekövetkező  jövedelem-növekedés  ellenére  idén  is  jogosultak  maradjanak  a



támogatásokra.  Ezen  felül  a  rezsiköltségek  további  helyi  csökkentése  érdekében  egységesen
6.000, Ft-ra javasolom emelni a helyi lakásfenntartási támogatás havi összegét. 
A gyógyszerköltség támogatás esetében több figyelmet kívánunk fordítani az egyedül élő alacsony
havi  nyugdíjból  élő  dunaújvárosiakra,  ezért  a  fent  említettekhez  hasonlóan  emelni  kívánjuk  a
jogosultsági feltételként megszabott jövedelemhatárt.

Az  alábbiakban  tájékoztatom  a  T.  Közgyűlést  a  módosító  rendelet  megalkotásának  törvényi
felhatalmazásairól.
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény:
„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen:
(….)
8a.  szociális  szolgáltatások  és  ellátások,  amelyek  keretében  települési  támogatás  állapítható
meg;”

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.):
„45.  § (1)  A  képviselő-testület  az  e  törvény  rendelkezései  alapján  nyújtott  pénzbeli  és
természetbeni  ellátások  kiegészítéseként,  önkormányzati  rendeletben  meghatározott  feltételek
alapján  települési  támogatást  nyújt.  Települési  támogatás  keretében  nyújtható  támogatás
különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b)  a  18.  életévét  betöltött  tartósan  beteg  hozzátartozójának  az  ápolását,  gondozását  végző
személy részére,
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
(2) Más jogszabály  alkalmazásában az (1)  bekezdés  a)  pontja szerinti  célra nyújtott  települési
támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.
(3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli  települési
támogatást köteles nyújtani.
(4) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik
önmaguk,  illetve  családjuk  létfenntartásáról  más  módon  nem  tudnak  gondoskodni  vagy
alkalmanként  jelentkező  többletkiadások -  így különösen  betegséghez,  halálesethez,  elemi  kár
elhárításához,  a  válsághelyzetben  lévő  várandós  anya  gyermekének  megtartásához,
iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával
való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
(5)  A  rendkívüli  települési  támogatás  kérelemre  és  hivatalból  -  különösen  nevelési-oktatási
intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes
személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére -
is megállapítható.
(6) Ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat nem állapodik meg ettől eltérően, a
fővárosban  a  hajléktalanok  számára  nyújtott  rendkívüli  települési  támogatás  megállapítása  a
fővárosi önkormányzat feladata.
(7) A települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás
- ide nem értve az (1) bekezdés d) pontja szerinti célra nyújtott támogatást - havi összegét úgy kell
szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.”

Az Szt. 132. § (4) bekezdés g) pontjában felhatalmazást kap a települési önkormányzat arra, hogy
rendeletben  szabályozza  a  települési  támogatás  keretében  nyújtott  ellátások  jogosultsági
feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, és felhasználása
ellenőrzésének szabályait.

A  jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet)
alábbi rendelkezéseire kellett figyelemmel lenni: 



„40. § (1) Fejezeteket akkor kell egy jogszabály tervezetébe szervezeti egységként kialakítani, ha
szükség van legalább két olyan önálló szerkezeti egység kialakítására, amelyek legalább két-két
alcímet magukba foglalnak.
41. § (1) A jogszabálytervezet áttekinthetősége érdekében az ugyanazon jogintézményt
szabályozó szakaszokat egybefoglaló önálló szerkezeti egységként alcímek alakíthatóak ki.
(2) Egyetlen szakaszt magában foglaló alcím csak akkor alakítható ki, ha az (1) bekezdés szerinti
tagolás miatt a jogszabály szerkezetének egységessége érdekében az szükséges.” 
Az  új  ellátási  formákat  az  IRM rendelet  által  előírt  alcím-beiktatási  szabályokra  figyelemmel
készítettük elő. Az IRM rendelet 1. melléklete 3.8.2. pontja az alábbiakat írja elő:
„a  beiktatandó  szerkezeti  egységet  megelőző  utolsó,  kizárólag  arab  számmal  megjelölt  alcím
száma}/{a latin ábécé soron következő nagybetűje}. {Az alcím címe nagy kezdőbetűvel}” kell, hogy
szerepeljen.
A  további  módosuló  rendelkezések  az  IRM rendelet  105.  §  (1)  bekezdésében  írt  egyszerű
szövegcserés módosítást tartalmaznak.
A rendelet-tervezet a jogalkalmazást segítve egyszerű nyelvtani megfogalmazású jogi normákból
áll,  amelyek  elsősorban  az  ügyintézést  segítendő  a  könnyebb  elbírálhatóságot  célozzák.
Természetesen  az  előkészítésben  a  Szociális  osztály  ügyintézésében  szerzett  gyakorlati
tapasztalatok  is  jelentős  szerepet  játszottak.  A  tervezet  előkészítése  során  szem  előtt  tartott
további  fontos  elv  volt,  hogy  az  eddig  szabályozott  pénzbeli  ellátásokkal  azonos  felépítéssel
kerüljenek rögzítésre a rendeletben az új támogatási formák. 
   
Tájékoztatom továbbá 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. § - 3. § A rendelettervezet ezen §-ai szabályozzák, hogy mely pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokat  biztosítja  a  Dunaújvárosban  élőknek  a  képviselő-testület. E  szakaszok  a
rendelet  általános részbe emelik  be az új  támogatási  formákat,  valamint  rögzítik  azt,  hogy az
önkormányzat mely szervére ruházza a képviselő-testület az ezzel kapcsolatos hatáskört.
 Erre  a  Magyarország  helyi  önkormányzatiról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  41.  §  (4)
bekezdése alapján kerülhet sor, mely szerint: 
„A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a
bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át.”

4. § A helyi lakásfenntartási támogatás legfontosabb jogosultsági feltételét előíró jövedelem-határt
módosítja a szakasz.  Mind a családosokra,  mind ez egyedül  élőkre vonatkozó jövedelemhatár
5.700,- Ft-al emelkedik. (Emlékeztetünk, hogy ennél a támogatási formánál a  háztartásban élők
jövedelmi viszonyait kell vizsgálni.)

5. §  A helyi  lakásfenntartási  támogatás összegét  egységesen havi  5.000,-  Ft-ról  6.000,- Ft-ra
emeli a tervezet.

6. § E  szakasz  a  helyi  lakásfenntartási  támogatáshoz  igazítja  a  gyógyszerköltség  támogatás
legfontosabb jogosultsági feltételét előíró jövedelem-határt,  azaz itt  is méltányosan egységesen
emelkedik mind a családosokra, mind ez egyedül állókra vonatkozó jövedelemhatár.
  
7. § Új ellátási formát emel a rendeletbe e szakasz „gondozási támogatás” elnevezéssel. 
A jelenlegi rendelet rendszeres támogatásihoz hasonló szerkezetben szabályozza a „gondozási
támogatás” elnevezésű, kifejezetten kis-gyermek ellátáshoz kapcsolódó támogatást a tervezet. A
tervezet több követelményt rögzít annak érdekében, hogy a ténylegesen Dunaújvárosban élők, és
itt  városunkban  gyermeket  nevelők  juthassanak  anyagi  segítséghez.  Az  egyik  a  lakóhellyel
kapcsolatos: legalább 12 hónapos helyben lakást követel meg a szülők valamelyikétől a tervezet
ahhoz, hogy a támogatásra a szülő, törvényes képviselő jogosult  legyen; továbbá a gyermeket



születését  követően  szintén  dunaújvárosi  lakcímre  kell  bejelenteni.  A  másik,  hogy  a  gyermek
tényleges dunaújvárosi háztartásbeli nevelését/gondozását a védőnői szolgálat területileg illetékes
védőnője igazolásával is bizonyítani kell. Egy gyermek után egy alkalommal lehet igénybe venni a
támogatást, melyet 6 hónapon keresztül folyósít az önkormányzat havi 5.000,- Ft összegben. A
kérelmek benyújtására 6 hónapos jogvesztő határidőt szab a tervezet. Értelemszerűen csakúgy,
mint  a  többi  települési  támogatás  esetében  a  formanyomtatvány  Szociális  osztályra  történő
benyújtásával lehet kérelmezni az ellátás megállapítását. Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor
rendelkezni  szükséges  a  támogatás  megszüntetéséről  is,  mely  esetek  rögzítésre  kerültek  a
tervezetben.  Ezekben az esetekben leginkább vagy a dunaújvárosi, helyi  kötődés szűnik meg,
vagy a szülő gondozási/nevelési jogában áll be hatósági beavatkozás alapján változás. 

8.  §  Szintén  új  ellátási  formát  emel  be  a  rendelettervezetbe  e  szakasz  „születési  támogatás”
elnevezéssel.  Minősítését  tekintve ez a támogatás rendkívüli  települési  támogatásnak minősül,
mely egyösszegű, és értelemszerűen ugyanazon gyermek után egy alkalommal lehet igényelni. A
születési támogatás tervezetével a 7. §-ban írtakkal egyezően követeli meg a helyi, dunaújvárosi
kötődést a szülők részéről. E támogatás praktikusan megelőzi a gondozási támogatás benyújtása
iránti  támogatást,  de lehet  azzal egyidőben,  vagy akár a két támogatás igénylése időben el  is
válhat egymástól, hiszen a tervezet lehetőséget ad arra, hogy a gyermek születésétől számított 6
hónapos időtartamon belül a szülők bármikor intézkedni tudjanak a kérelem benyújtási iránt.

9. § -  11.  § Formanyomtatvány  mellékleteket  emelnek a rendeletbe e szakaszok.  Kizárólag  a
formanyomtatvány benyújtásával van lehetőség igényelni az új ellátásokat.

12. §  A rendelet-tervezet hatályba lépésének időpontja 2017. március 1-je. Megjegyzendő, hogy
emiatt hátrány az idei évben pl. a január hónapban megszületett gyermekek szüleit nem éri, hiszen
a  születéstől  számított  6  hónap  áll  rendelkezésre  a  kérelmek  benyújtására.  A  hatályba  lépés
időpontja előtt született gyermekekre vonatkozóan is megállapíthatók a születéshez kapcsolódó új
ellátások.  Továbbá  a  jogalkalmazást  segíti  -  a  helyi  lakásfenntartási  és  gyógyszerköltség
támogatás  esetében  -  a  hatályba  léptetés  időpontja.  E  szakasz  még a  technikai  deregulációt
tartalmazza. 
A  könnyebb  átláthatóság  érdekében  táblázatba  foglaltuk  a  rendelet-tervezet  szerinti  egyes
szociális  támogatási  formákhoz  jogosultsági  feltételként  előírt  jövedelemhatárokat  és  a
támogatások havi támogatási összegeit (lásd: 3. számú melléklet). 
Továbbá 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 a Költségvetési és Pénzügyi Osztály láttamozással
látta el. 
Az előterjesztést a  Szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi bizottság 2017.  február  7-ei rendes
ülésén megtárgyalta, és azt 6:0:0 arányban támogatta azzal a módosítással,  hogy a „Születési
támogatás” esetén az egy főre eső jövedelemhatárt egységesen a nyugdíjminimum ötszörösében
határozza meg a rendelet. Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság 2017. február 7-ei rendes ülésén
megtárgyalta, és azt 4:0:0 arányban támogatta azzal a módosítással, hogy a „Születési támogatás”
esetén az egy főre eső jövedelemhatárt egységesen a nyugdíjminimum ötszörösében határozza
meg a  rendelet.  Az előterjesztést az Ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság 2017.  február  8-ai
rendes  ülésén megtárgyalta,  és  azt  7:0:0  arányban  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak
nyilvánította  azzal  a  módosítással,  hogy  a  „Születési  támogatás”  esetén  az  egy  főre  eső
jövedelemhatárt egységesen a nyugdíjminimum ötszörösében határozza meg a rendelet.
Az előterjesztést a  Gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság 2017.  február  8-ai rendes  ülésén
megtárgyalta, és azt 6:0:0 arányban támogatta azzal a módosítással, hogy a „Születési támogatás”
esetén az egy főre eső jövedelemhatárt egységesen a nyugdíjminimum ötszörösében határozza
meg a rendelet.
Fentiek  alapján  az  új,  bevezetésre  kerülő  ellátások  biztosítására  az  előterjesztés  1.  számú
mellékletét képező rendelet-tervezetet, a költségvetési fedezet biztosítására az alábbi határozati
javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT



Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (II. 16.) határozata

a születési és gondozási támogatás 2017. évi biztosítására tett intézkedésekről 

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  -  a  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és
természetbeni támogatásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendeletének 2017. március
1. napjával történő módosítása miatt - a dunaújvárosi kisgyermeket nevelő családok születési és
gondozási támogatásának biztosítása érdekében  a 2017. évi költségvetés 5. melléklet, 10. cím
Szociális és gyermekvédelmi feladatok előirányzat  sorát 15.000 E Ft-al megemeli,  az alábbiak
szerint:
- 7.000 E Ft születési támogatás;
- 8.000 E Ft gondozási támogatás.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban írt támogatások fedezetét a 2017. évi
költségvetési  rendelet  5.b.  melléklet  általános  tartalék  sorából  történő  átcsoportosítás  útján
biztosítja.

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

Felelős:     - a költségvetés módosításáért
              a jegyző      

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

Határidő:     a 2017. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. február 16.

Cserna Gábor s.k.
polgármester



AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2017. (…..) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 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) bekezdés
és  (3)-(4)  bekezdésében,  132.  §  (4)  bekezdés  g)  pontjában,  a Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX.  törvény 13.  §  (1)  bekezdés  8a.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §         Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a  szociális  rászorultságtól  függő
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„1. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a  továbbiakban:
Közgyűlés) az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési
támogatásokat nyújtja:

     a) helyi lakásfenntartási támogatás, 
     b) gyógyszerköltség támogatás, 
     c) időskorúak támogatása,
     d) hátralékkezelési támogatás,
     e) gondozási támogatás.”

2. §      A rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § (2) A  Közgyűlés  az alábbi szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  rendkívüli  települési
támogatásokat nyújtja:

     a) átmeneti segély,
           b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

     c) születési támogatás,
     d) iskolakezdési támogatás.”

3. §     A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „ 4. §   (1) E rendeletben szabályozott  rendkívüli  települési  támogatások,  valamint  a  települési
támogatások  közül  a  gyógyszerköltség  támogatás,  időskorúak  támogatása  és  a
gondozási támogatás tekintetében a  döntés a Közgyűlés által átruházott hatáskörében
eljárva Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester)
illeti.”

4. §     A rendelet 10. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek:
a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege  az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, vagy
b) egyedülélő esetében 300 %-át

nem haladja meg.”

5. §      A rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:



„15. § (1)  A támogatás összege 6.000,- Ft/hó.” 

6. §          A rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § (1) Gyógyszerköltség támogatásra az a nagykorú személy jogosult aki: 
a)  Dunaújváros közigazgatási területén lakcímbejelentéssel rendelkezik,
b)  betegsége vagy tartós betegsége miatt, a rendszeres gyógyszerszedést háziorvosa

igazolta, és   
c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, vagy 
     d) egyedülálló esetében 300 %-át.”

7. §      A rendelet az alábbi 5/A. alcímmel egészül ki: 

„5/A. Gondozási támogatás

28/A. § (1) Gondozási  támogatásra  jogosult  a  gyermekét  saját  háztartásában  nevelő  szülő,
törvényes képviselő amennyiben:
a)  legalább  az  egyik  szülő,  törvényes  képviselő  a  gyermek  születésekor  és  az  azt

megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, vagy
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, 

b) a gyermek dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel,  vagy ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkezik, és

c) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, vagy

d) gyermekét egyedül nevelő személy esetében 350 %-át.
 (2) A gondozási támogatást a születést követően - ugyanazon gyermek után - kizárólag egy

alkalommal lehet igényelni.
 (3) A gondozási támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül

kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
 (4) A születési  támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az 5. § (1)-(2)  bekezdésben

előírtakon túl:
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
b) a szülő, törvényes képviselő és a gyermek lakcímkártyáját, és
c) a dunaújvárosi Egészségmegőrzési Központ területi védőnője 12. melléklet szerinti
formanyomtatványon kiadott igazolását.”

28/B. § A  gondozási  támogatást  -  a  jogosultsági  feltételek  fennállása  esetén  -  a  kérelem
benyújtása hónapjának első napjától 6 hónap időtartamra kell megállapítani.

28/C. § Meg kell  szüntetni  a  gondozási  támogatás  folyósítását  annak  a  szülőnek,  törvényes
képviselőnek:

     a) aki azt kérelmezi,
     b) aki a gyermekkel más településre költözik, 

c)  akinek  gyermekét  a  gyámhatóság  jogerős  határozattal  családból  kikerülést
eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesítette, vagy
c) akire nézve olyan adat körülmény merül fel, amely alapján nem lett volna gondozási
támogatásban részesíthető. 

28/D. § (1)  A gondozási támogatás összege gyermekenként 5.000,- Ft/hó.
   (2)  A szülő,  törvényes képviselő  részére a megállapított  támogatást  lakcímére történő

kiutalással kell teljesíteni, a tárgyhónapot követő 5. napjáig.”

28/E. §    A gondozási támogatás iránti kérelmet a 10. mellékletben szereplő formanyomtatványon
kell benyújtani.”



8. §      A rendelet az alábbi 7/A. alcímmel egészül ki: 

„7/A. Születési támogatás

38/A. §   (1) A  születési  támogatás  a  gyermek  születésekor,  a  gyermek  otthoni  gondozásához
nyújtott egyösszegű támogatás.

(2) A  születési  támogatásra  jogosult  a  gyermekét  saját  háztartásában  nevelő  szülő,
törvényes képviselő amennyiben:
a)  legalább  az  egyik  szülő,  törvényes  képviselő  a  gyermek  születésekor  és  az  azt

megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, vagy
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik,

b) a gyermek dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel,  vagy ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkezik, és

c) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

(3) A születési támogatást a születést követően - ugyanazon gyermek után - kizárólag egy
alkalommal lehet igényelni.

 (4) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül
kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 (5) A születési  támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az 5. § (1)-(2)  bekezdésben
előírtakon túl:
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
b) a szülő, törvényes képviselő és a gyermek lakcímkártyáját, és
c) a dunaújvárosi Egészségmegőrzési Központ területi védőnője 12. melléklet szerinti
formanyomtatványon kiadott igazolását.

 38/B. §  (1)   A születési támogatás összege gyermekenként 25.000,- Ft.
(2) A  szülő,  törvényes  képviselő  részére  a  megállapított  támogatást  lakcímére  történő

kiutalással kell teljesíteni, a tárgyhónapot követő 5. napjáig.

 38/C. §    A születési támogatás iránti kérelmet a 11. mellékletben szereplő formanyomtatványon
kell benyújtani.”

9. §        A rendelet az 1. melléklet szerinti 10. melléklettel kiegészül ki.

10. §       A rendelet a 2. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

11. §      A rendelet a 3. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

12. § (1) Ez a rendelet a 2017. március 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti.

          (2) E rendelet  rendelkezéseit  a  rendelet  hatályba  lépését  követően indult  ügyekben  kell
alkalmazni. 

 Cserna Gábor           Dr. Sürü Renáta 
 polgármester                   jegyző

           
   
Záradék: A rendelet 2017. február 17-én kihirdetésre került.

                        Dr. Sürü Renáta
                       jegyző



a ..…./2017. (……) önkormányzati rendelete 1. melléklete

„10. melléklet a 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

K É R E L E M
gondozási támogatás megállapításához

Alulírott kérem, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere indokaim alapján részemre
gondozási támogatást állapítson meg:

KÉRELMEZŐ     ADATAI

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

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

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

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

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

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

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

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

1.) Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………….fő.

2.) Az 1.) pontban szereplő közeli hozzátartozók:

Név Születési hely, idő Anyja neve TAJ száma

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

3.) A kérelmező családi körülménye: (a megfelelő rész aláhúzandó):

a) családos

b) gyermekét egyedül nevelő



4.) Jövedelmi adatok
Ft-ban

A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók

1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló 
tevékenységből származó

3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások

4. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások

5. Járási és munkaügyi szervek 
által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem ………………….Ft/hó.

I     N     D     O     K   O   L     Á     S

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

5.) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen bejelentett lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek,

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Alulírottak hozzájárulunk ahhoz, hogy a kérelemben feltüntetett adatainkat a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a szerinti nyilvántartásban kezeljék, és
azokat 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 szülő vagy törvényes képviselő

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,

 nyugdíjas személy esetén a nyugdíjas igazolványt vagy az éves összesítőt,

 amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredeti példányát.

A     kérelemhez     csatolandó     mellékletek:

 rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem, vagy
álláskereséséi  járadék,  álláskeresési  segély  vagy  vállalkozói  járadék  összegének
igazolása,

 a  nem  rendszerességgel  szerzett,  illetve  vállalkozásból  származó  jövedelem  esetén  a
kérelem beadásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy
havi  átlagának  igazolását,  melyhez  csatolni  kell  az  APEH felé  benyújtott  adóbevallást,
valamint a vállalkozó nyilatkozatát a tárgyévi havi nettó átlagjövedelemről,

 GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás, felemelt családi pótlék összegét igazoló
havi szelvény vagy banki átutalás,

 a megelőző havi öregségi-, rokkantsági-, özvegyi nyugdíjszelvény, vagy banki átutalás stb.,

 tartásdíj  igazolása:  bírói  végzés + folyósítást  igazoló havi szelvény vagy banki átutalás,
ennek  hiányában  a  tartásra  kötelezett  nyilatkozata  a  tartásdíj  mértékéről  2  tanú
igazolásával,

 a  gyermek  elhelyezése  és  tartása  tárgyában  hozott  bírósági  ítélet,  végzés  vagy  a
gyámhivatalnál  készült  jegyzőkönyv,  gyámság  alá  helyezett  gyermek  esetén  a
gyámkirendelő határozat,

 a  fizetett  tartásdíjat  megállapító  végzés,  és  amennyiben  a  munkáltatói  igazolás  nem
tartalmazza a levonás összegét, a kifizetést igazoló szelvény vagy banki átutalás,

 a 16.  életévét  betöltött, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt
iskolalátogatási bizonyítványát vagy hallgatói jogviszony igazolását,

 amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, vagy a
háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy munkahellyel nem
rendelkezik, úgy csatolni kell a Dunaújvárosi Járási Hivatal  Foglalkoztatási Osztálya által
kiállított igazolást arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

 amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, vagy a
háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy  ápolási  díjban  vagy aktív
korúak  ellátásában  részesül,  úgy  csatolni  kell  a  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Hatósági
Osztálya által kiállított igazolást arról, hogy ápolási díjban vagy aktív korúak ellátásában
részesül.



A fentieken túl csatolni kell:

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, 
2. a gyermek lakcímkártyát, és 
3. a dunaújvárosi Egészségmegőrzési Központ területi védőnője 12. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kiadott igazolását a gyermek saját otthonban történő gondozásáról.”

a ..…./2017. (…...) önkormányzati rendelete 2. melléklete

„11. melléklet a 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

K É R E L E M
születési támogatás megállapításához

Alulírott kérem, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere indokaim alapján részemre
születési támogatást állapítson meg:

KÉRELMEZŐ     ADATAI

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

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

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

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

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

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

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

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

1.) Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………….fő.

2.) Az 1.) pontban szereplő közeli hozzátartozók:

Név Születési hely, idő Anyja neve TAJ száma

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

3.) A kérelmező családi körülménye: (a megfelelő rész aláhúzandó):



a) családos

b) gyermekét egyedül nevelő



4.) Jövedelmi adatok
Ft-ban

A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók

1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló 
tevékenységből származó

3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások

4. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások

5. Járási és munkaügyi szervek 
által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem ………………….Ft/hó.

I     N     D     O     K   O   L     Á     S

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

5.) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen bejelentett lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek,

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Alulírottak hozzájárulunk ahhoz, hogy a kérelemben feltüntetett adatainkat a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a szerinti nyilvántartásban kezeljék, és
azokat 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 szülő vagy törvényes képviselő

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,

 nyugdíjas személy esetén a nyugdíjas igazolványt vagy az éves összesítőt,

 amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredeti példányát.

A     kérelemhez     csatolandó     mellékletek:

 rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem, vagy
álláskereséséi  járadék,  álláskeresési  segély  vagy  vállalkozói  járadék  összegének
igazolása,

 a  nem  rendszerességgel  szerzett,  illetve  vállalkozásból  származó  jövedelem  esetén  a
kérelem beadásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy
havi  átlagának  igazolását,  melyhez  csatolni  kell  az  APEH felé  benyújtott  adóbevallást,
valamint a vállalkozó nyilatkozatát a tárgyévi havi nettó átlagjövedelemről,

 GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás, felemelt családi pótlék összegét igazoló
havi szelvény vagy banki átutalás,

 a megelőző havi öregségi-, rokkantsági-, özvegyi nyugdíjszelvény, vagy banki átutalás stb.,

 tartásdíj  igazolása:  bírói  végzés + folyósítást  igazoló havi szelvény vagy banki átutalás,
ennek  hiányában  a  tartásra  kötelezett  nyilatkozata  a  tartásdíj  mértékéről  2  tanú
igazolásával,

 a  gyermek  elhelyezése  és  tartása  tárgyában  hozott  bírósági  ítélet,  végzés  vagy  a
gyámhivatalnál  készült  jegyzőkönyv,  gyámság  alá  helyezett  gyermek  esetén  a
gyámkirendelő határozat,

 a  fizetett  tartásdíjat  megállapító  végzés,  és  amennyiben  a  munkáltatói  igazolás  nem
tartalmazza a levonás összegét, a kifizetést igazoló szelvény vagy banki átutalás,

 a 16.  életévét  betöltött, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal felnőtt
iskolalátogatási bizonyítványát vagy hallgatói jogviszony igazolását,

 amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, vagy a
háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy munkahellyel nem
rendelkezik, úgy csatolni kell a Dunaújvárosi Járási Hivatal  Foglalkoztatási Osztálya által
kiállított igazolást arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

 amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, vagy a
háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy  ápolási  díjban  vagy aktív
korúak  ellátásában  részesül,  úgy  csatolni  kell  a  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Hatósági
Osztálya által kiállított igazolást arról, hogy ápolási díjban vagy aktív korúak ellátásában
részesül.



A fentieken túl csatolni kell:

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, 
2. a gyermek lakcímkártyát, és
3. a dunaújvárosi Egészségmegőrzési Központ területi védőnője 12. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kiadott igazolását a gyermek saját otthonban történő gondozásáról.”

a ..…./2017. (……..) önkormányzati rendelete 3. melléklete

„12. melléklet a 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Igazolás 
születési, gondozási támogatására való jogosultság megállapításához

A szülő, törvényes képviselő személyes adatai:

Szülő, törvényes képviselő neve: …......................................................................................

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

Születési hely, év, hó, nap:.....................................................................................................

Lakcíme, ahol életvitelszerűen lakik gyermekével: 

…............................................................................................................................................

A gyermek személyes adatai:

Gyermek neve: ......................................................................................................................

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

Születési hely, év, hó, nap:.....................................................................................................

A védőnő nyilatkozata:

Kijelentem, hogy nevezett gyermekével életvitelszerűen Dunaújváros közigazgatási 
területén, a fenti címen él.

Dátum: ...............................................

 P. H.

   .........................................                 .…..……………………………..
     területi védőnő aláírása           Egészségmegőrzési Központ



                  intézményvezetőjének aláírása”



Egyszerűsített hatásvizsgálati lap                     Az előterjesztés 2. számú 
melléklete

Egyszerűsített hatásvizsgálat lap

Hatásvizsgálat
típusa* 

előzetes / utólagos

Vizsgálat dátuma 2017. január 25.

Vizsgált rendelet
megnevezése

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

megnevezése:

helyi 
lakásfenntar-

tási
támogatást

igénylők

gyógyszerkölt-
ség támogatást

igénylők

gondozási
támogatást

igénylők

születési
támogatást
igénylők 

-

Céljaik azonosítása
(pénzügyi, szakmai,

kényelmi):
pénzügyi pénzügyi pénzügyi pénzügyi -

Viselkedésük
(semleges vagy

blokkoló):
 semleges  semleges semleges semleges -

2. lépés: Vizsgálandó hatások azonosítása

Vizsgálandó hatás 
Ügyfelekre
gyakorolt

hatás

Foglalkoztatásr
a, szociális
helyzetre

gyakorolt hatás

Környezetr
e gyakorolt

hatás

Gazdaságra,
költségvetésre

gyakorolt
hatás

Egészségre
gyakorolt

hatás

Hatás (probléma)
leírása

 pozitív  pozitív - - pozitív

Melyik érintett
csoporttal

kapcsolatos?
 1-4.  1-4. - - 3-4.

Hatása az érintett
csoportra:

anyagi terhek
csökkenése

 anyagi terhek
csökkenése

- - - 

érintett jogszabályi
rendelkezés/ek (§)

 4-8. § 4-8. §  - - 7-8. § 

3. lépés: Hatások számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés)

Költségbecslés

Számszerűsít
hető költség

tétel**
- 

Számszerűsít
hető költség

mértéke

15.000.000,- Ft 

Egyéb
költségek***

megnevezése
 hivatali adminisztrációs

Egyéb költség
számszerűsít

ett
mértéke**** 

(pl.: esetleges
kártérítés)

 -

Költség
mennyisége

érintettek száma x előfordulás gyakorisága =

Számítás
eredménye

-



Költség várható
mértéke 

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

Számítás eredménye -

Várható haszon
mértéke

- 

Várható költség
mértéke 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/rendelkezés
 -

Érintett csoportok
megnevezése

 -

Hatása az érintettekre  -

A rendelkezésben
foglalt információs

kötelezettség
megnevezése

 -

Adminisztratív költség

Adminisztratív
tevékenységek

költsége
adminisztrációs idő x óra ráfordítás + anyagköltség=

Számítás
eredménye

- 

Adminisztratív
tevékenység
mennyisége

érintettek száma x előfordulás gyakorisága =

Számítás
eredménye

- 

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.

Az előterjesztés 3. számú melléklete



DMJV PH Szociális Osztály
2017. március 1-től a támogatási formák jövedelemhatára és a havi/évi támogatási összeg

Megnevezés
Egy főre, jutó

jövedelemhatár
Ft/fő/hó

Támogatási összeg
Ft/hó

Támogatási
összeg
Ft/év

Helyi lakásfenntartási 
támogatás

Családos: 76.950,-
Egyedül élő: 85.500,- 

6.000,-
(6 hónapra)

-

Gyógyszerköltség 
támogatás

Családos: 76.950,-
Egyedülálló:  85.500,- 

4.000,-;
(magasabb

gyógyszerköltségnél
6.000,- )

(6 hónapra)

-

Hátralékkezelési támogatás
(adósságcsökkentésit 
követően, új feltételekkel)

Családos: 79.800,-
Egyedül élő: 85.500,- 

- Max. 50.000,-
(15 % önrész)

Átmeneti segély:
- étkezés-ruházat- eseti 
gyógyszer

- krízis (6 nap foly. kórházi 
ápol.)

- nyugdíjasok egyösszegű 
támogatása

- elemi káresemény

- közúti, munkahelyi (30 napot
meghaladó kórházi áp.) 
baleset

Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,- - 10.000,-

Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,- 

- 10.000,-
(max. 4 alkalom)

199.500,- - 5.000,-

Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,- 

- Max. 100.000,-

Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,- 

- Max. 100.000,-

Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás:
- étkezési-ruházati-utazási

- eseti gyógyszertámogatás

- krízis (kórházi ápolás)

Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,- - 15.000,-

Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,- - 10.000,-

Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,- 

- 10.000,-

Iskolakezdési támogatás Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,- 

- 15.000,-

Születési támogatás Családos: 142.500,-
Egyedülálló: 142.500,- 

- 25.000,-

Gondozási támogatás Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,- 

5.000,-
(6 hónapra)

-

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény (Gyvt. alapján)

Családos: 37.050,-
Egyedülálló: 39.900,- 

- -

Nyugdíjminimum: 28.500,- Ft
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