
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. július 13.

Javaslat a 2017. július 8-ai tűzeset károsultjainak megsegítésére

El  őadó: Cserna Gábor - polgármester 

El  őkészítő:     Dr. Molnár Attila - aljegyző

Meghívott:     -

Véleményez  ő bizottságok:
Pénzügyi bizottság 2017. 07. 12.
Gazdasági és területfejlesztése bizottság 2017. 07. 12.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                              2017. 07. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: 
2017. július 8-án (szombaton) a Római körút egyik kilenc emeletes épületének legfelső szintjén tűz
ütött ki. A tűz következtében a lakás lakhatatlanná vált. Az előterjesztés az érintett család azonnali
- önkormányzatunk általi - anyagi megsegítésére irányul.  

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám: 20925-2/2017.
Ügyintéző neve: Dr. Molnár Attila Ügyintéző telefonszáma: 25/544-315
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
a 2017. július 8-ai tűzeset károsultjainak megsegítésére

Tisztelt Közgyűlés!

Mint bizonyára T. Képviselő-társaim előtt is ismert újabb dunaújvárosi családot ért rövid időn belül
vis maior esemény miatt jelentős anyagi kár. A mostani esetben tűzkár következtében egy Római
körúton  élő  édesanyának  és  fiú  gyermekének  kellett  otthonát  ideiglenes  elhagynia.  Röviden
összefoglalva az alábbiak történtek.
Szombat délután a Római körút 37. szám alatti épület kilencedik emeleten található lakásban egy
televízió robbant fel nem sokkal kettő óra előtt, s ez okozta a lakástüzet. A lakásban ekkor egy
édesanya tartózkodott gyermekével, ők riasztották azonnal a tűzoltókat. Miközben a tűzoltók még
a lángokkal küzdöttek, addig a gyermeket és anyukáját megvizsgálták a mentősök és légúti égési
sérülés gyanújával kórházba szállították őket. A lépcsőházban lakóknak is ideiglenesen el kellett
hagyniuk otthonaikat.
A  tűzoltók  kettő  fecskendőautóval  és  egy  emelőkosaras  autóval  tudták  eloltani  a  tüzet.
Szerencsére a lakók is időben észlelték a tüzet, más lakásokra már nem terjedt tovább a tűz. 
A lakók elmondása alapján annyi valószínűsíthető, hogy a konyhában található televízió robbant
fel, amit természetesen a szakemberek még vizsgálnak.  
A káreseménnyel érintett lakóingatlan természetben a Római krt. 37. IX. 3. szám alatt található.
Tekintettel  az  eset  súlyosságára,  valamint  arra,  hogy  az  édesanya  nyilatkozata  szerint
gyakorlatilag  teljes  ruházatuk  is  a  tűz  martalékává  vált  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata nevében felajánlom önkormányzatunk pénzbeli segítségét. 
Az előterjesztést az előkészítés szakaszában a Költségvetési és Pénzügyi Osztály láttamozással
látta  el.  Az előterjesztést az  2017.  július  12-ei rendkívüli  az  Ügyrendi,  igazgatási  és  jogi;  a
Gazdasági és területfejlesztési; és a Pénzügyi bizottság megtárgyalta. 
A bizottságok véleményét a bizottsági elnökök a közgyűlés ülésén szóban ismertetik. 
Kérem a T. Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjen:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (VII. 13.) határozata

a 2017. július 8-ai tűzeset károsultjainak megsegítésére tett intézkedésről 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2017. július 8-ai a Dunaújváros,
Római krt. 37. IX. 3. szám alatti lakóingatlanban keletkezett tűzeset 2 fő károsultja Lukács Attiláné,
és Lukács Tamás részére összesen 350.000,- forint egyszeri, rendkívüli gyorssegélyt biztosít.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban írt támogatások fedezetét a 2017. évi
költségvetési  rendelet  5.  melléklet  10.  cím  „Szociális  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátottak
pénzbeli juttatásai” sorából biztosítja a károsultak részére.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  2.  pontban  szereplő
egyszeri,  rendkívüli gyorssegély kiutalásáról a szükséges adategyeztetést követően soron kívül
gondoskodjon.

Felelős:     - a jegyző      
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

         aljegyző,
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője          
Határidő:     soron kívül

Dunaújváros, 2017. július 13.
Cserna Gábor s.k. 

polgármester
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