
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 09. 21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város költségvetése 5. melléklet 10. sorában szereplő
szociális  és  gyermekvédelmi  feladatok  költséghelyen  rendelkezésre  álló  keretösszeg
megemelésére

Előadó: Dr. Deák Mária osztályvezető

El  őkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető

Meghívott: -
Véleményező bizottságok  :
a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. szeptember 12.
a pénzügyi bizottság 2017. szeptember 12.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. szeptember 13.

   A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése költségvetéséről
szóló 6/2017. ( II.  17.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a 10. soron ellátottak pénzbeli
juttatásai költséghelyen a gyógyszerköltség támogatásra megállapított keretösszeg (12.240 ezer
forint)  2017 júliusában elfogyott,  3  millió  forint  átcsoportosításra került  a  gondozási  támogatás
sorról, a támogatások finanszírozására év végéig 9.000.000 forintra lesz szükség.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám: 24421-2/2017.
Ügyintéző neve: Dr. Deák Mária s. k. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-248
Ügyintéző aláírása: 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: Dudás Pálné helyett Szekeres Réka s. k.
Leadás dátuma: 2017. 09. 06. Ellenőrzés dátuma: 2017. 09. 06.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s. k.
Leadás dátuma: 2017. 09. 07. Ellenőrzés dátuma: 2017. 09. 07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:
Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város költségvetése 5. melléklet 10. sorában szereplő szociális
és gyermekvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre álló keretösszeg megemelésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátásokról  szóló  35/2017.  (XII.  18.)  rendlelet  16-21.  §-ai
határozzák meg az önkormányzat által nyújtott gyógyszerköltség támogatás szabályait  (lásd: 1.
melléklet).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  2017. évi  költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól  szóló  6/2017.  önkormányzati  rendelet  5.  mellékletének  10.  sora  tartalmazza  a
szociális és gyermekvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre álló keretösszeget.
A  4.  sorban  szereplő,  ellátottak  pénzügyi  juttatásai  sor  tartalmazza  2017.  évre  a
gyógyszerköltségre előirányzott 12.240.000 forintot.

A 2017. július 31-i adatok alapján fenti keretösszeg elfogyott, mivel a támogatottak köre bővült. 
Ennek oka egyrészt,  hogy 2017. január 1-jétől a gyógyszerköltség támogatásnál a jogosultsági
feltételeknél megszabott felső jövedelemhatár magasabb összegben került meghatározásra, mint
amekkora összeg a költségvetés tervezésekor ismert volt, másrészt: a korábbi szabályozásnál az
ügyfél abban az esetben nem kérhetett gyógyszertámogatást, ha a járási hivataltól alanyi vagy
normatív közgyógyellátásban részesült.
A  keretösszeg  fogyását  az  is  gyorsította,  hogy  a  korábban  4.000  forint/hó  támogatásban
részesülők  a  támogatási  igény  megújításánál  a  háziorvos  igazolása  alapján  6.000  forint/hó
támogatásra lettek jogosultak.

A Szociális Osztály munkatársai áttekintették a már beadott kérelmeket, a lejáró támogatásokat,
ennek alapján valószínűsíthető, hogy december 31-ig 12.000.000 forintra lesz szükség (részletes
számítási anyagot a 2.a és 2.b melléklet tartalmazza).

Áttekintve  a  szociális  és  gyermekvédelmi  feladatok  költséghelyen  rendelkezésre  álló
keretösszegeket,  a  gondozási díj  sorról  a Szociális  Osztály vezetője 3.000.000 forint  jogcímek
közötti  átcsoportosítását kezdeményezte a Költségvetési és Pénzügyi osztály vezetőjénél a két
költséghely között . Fenti művelet közgyűlési döntést nem igényel.

A hiányzó 9.000.000 forintot költségvetési átcsoportosítással lehet biztosítani. 
A Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály  vezetőjének  tájékoztatása szerint  átcsoportosítás  forrása
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  2017. évi  költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól  szóló  6/2017.  önkormányzati  rendelet  5.b  melléklete  24.  Működési  tartalék  24.3.
Intézményi tartalék sora terhére lehetséges.

A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. szeptember 12-i ülésén 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását.

A pénzügyi bizottsági 2017. szeptember 12-i ülésén 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal  az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  2017.  szeptember  13-i  ülésén 5  igen,  0  nem,  0
tartózkodás  szavazattal  az  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolta  a
közgyűlésnek.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2017. (IX. 21.) határozata

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzat  2017.  évi  költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  szóló 6/2017.
önkormányzati  rendelet  5.  mellékletének  10.  sor  a  szociális  és  gyermekvédelmi  feladatok
költséghelyen  rendelkezésre  álló  keretösszeget  9.000.000  forinttal  megemeli.,  a  növekedés
forrását  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2017.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. önkormányzati rendelet 5.b melléklete 24. Működési
tartalék 24.3. Intézményi tartalék sora terhére biztosítja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést
az  önkormányzat  2017.  évi  költségvetési  rendeletének  soron  következő  módosításkor  vegye
figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásért:
a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

Lőrinczi Konrád s. k. Hingyi László s. k.

a szociális, egészségügyi és lakásügyi
bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság
elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke


