
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 01. 25.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rás-
zorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 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 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

El  őkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető

Meghívott: -
Véleményező bizottságok  :
a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. január 16.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. január 17.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. január 17.
a pénzügyi bizottság 2018. január 16.

   A napirendi pont rövid tartalma: A rendeletmódosításra azért van szükség, mert egyrészt az ál-
talános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény által használt új fogalmat be kell
emelni a rendeletbe, másrészt mivel az önkormányzat 2018-ban két alkalommal tervezi, hogy az
időskorúak részére támogatást nyújt, ezt is át kell vezetni a rendeleten.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám:.1626-2/2018.
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 s. k.
Leadás dátuma: 2018. 01. 09. Ellenőrzés dátuma: 2018. 01. 09.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Sürü Renáta s. k.
Leadás dátuma: 2018. 01. 09. Ellenőrzés dátuma: 2018. 01. 09.
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 Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rás-

zorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló  35/2015.
(XII. 18.) önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I.
Általános indokolás

Az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szo-
ciális ellátásokról szóló  35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: szo-
ciális rendelet) módosítására teszünk javaslatot.

A módosítások egy része technikai jellegű.
2018. január 1-jén lépett hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény, amely új fogalmat használ.

Az önkormányzat 2018-ban két alkalommal tervezi támogatásban részesíteni az időskorú
személyeket, ezen döntést át kell vezetni a rendeleten.

Néhány helyen szükségessé vált eddig nem szabályozott kérdések jogszabályi rendezése
is.

II.
Részletes indokolás

2018. január 1-jén lépett hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény, a 82. §-a új fogalmat használ, a döntés nem jogerőssé válik, hanem végleges
lesz, az erre vonatkozó módosító javaslatokat az alábbi paragrafusok tartalmazzák:
1. §, 2. §, 8. §, 10. §, 11. §.

A 3. § tartalmazza azt a módosítást, hogy lakástulajdonnal rendelkező kiskorú gyermek
törvényes képviselője is igényelhessen lakásfenntartási támogatást.

A 4. § tartalmazza az a javaslatot, hogy az önkormányzat évente két alkalommal nyújtson
az időkorúak részére támogatást, húsvét és karácsony ünnepe alkalmából.
A kétszeri támogatás összege a költségvetési tervezet készítése során (összesen 140 mil-
lió forint  - ellátottak pénzbeli  juttatásai - és 20 millió forint kapcsolódó kiadások) a Költ-
ségvetési és Pénzügyi Osztály felé leadásra került, a 2018. évi költségvetési tervezet fenti
összeget tartalmazza.

Az 5. §-ban átvezetésre került, hogy az időskorúak támogatásának kétszeri folyósítására
március és december hónapokban kerül sor.

A 6. §-ban foglalt rendelkezés leegyszerűsíti az időskorúak támogatásának igénylését, kü-
lönbséget téve aközött, hogy valaki szerepel a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság listáján, illetve
nincs fent a listán.



A 7. § az időskorúak járadéka kétszeri folyósításához igazítva pontosítja a jogorvoslati le -
hetőség időpontját.

A 9. § technikai módosítást tartalmaz, a születési támogatás elnevezés helyett kerül be a
rendeletbe a gondozási támogatás kifejezés korábbi elírás miatt.

A  12.  §-ban  a  4-7.  §  szerinti  változtatásokat  tartalmazó,  időskorúak  támogatásának
igénylésére vonatkozó, módosított kérelem szerepel.

A 13. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. január 16-i ülésén 7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

A pénzügyi bizottság 2018. január 16-i ülésén 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal tá-
mogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. január 17-i ülésén a rendelet-tervezetet 6
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság 2018.  január  17-i  ülésén 5  igen,  0  nem,  0
tartózkodás szavazattal támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fenti indokok alapján az előterjesztés 1. melléklete szerinti rendelet-tervezetet terjesztjük
a Tisztelt Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2018. január 25.

Lőrinczi Konrád s. k. Tóth Kálmán s. k.
a szociális, egészségügyi és lakásü-

gyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bi-

zottság elnöke

Hingyi lászló s. k. Pintér Attila s. k.
a gazdasági és területfejlesztési bi-

zottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke



Az előterjesztés 1. melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (I. 26.)
önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és ter-

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdé-
sében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdé-
sében, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A méltányossági kérelmet a visszafizetést elrendelő határozat véglegessé válását kö-
vető 15 napon belül kell benyújtani a szociális osztályon."

2. § A szociális rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A kérelem alapján megállapított szociális ellátást - e rendelet eltérő rendelkezése hiá-
nyában - postai úton kell folyósítani a jogosult részére, a határozat véglegessé válását kö-
vető 10 napon belül. Amely szociális ellátás esetén e rendelet lehetővé teszi a támogatá-
sokat a házipénztárból kell kifizetni, feltéve, hogy ezt az igénylő a 9. mellékletben szereplő
formanyomtatványon kérelmezi.” 

3. § A szociális rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1)A jogosultsági feltételek teljesülése esetén helyi lakásfenntartási támogatásban kell ré-
szesíteni azt a nagykorú természetes személyt, aki Dunaújváros közigazgatási területén
lakcímbejelentéssel tulajdonosként, kiskorú gyermek mint lakástulajdonos törvényes kép-
viselőjeként,  haszonélvezőként,  bérlőként,  társbérlőként,  albérlőként,  szívességi  lakás-
használóként életvitelszerűen lakik.”

4. § A szociális rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Évente - hivatalból húsvét és karácsony ünnepe alkalmából - támogatásban kell ré-
szesíteni azt a dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkező személyt, aki részére tárgy-
évben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a kiskorú árvaellátásban részesülő kivételével - el-
látást folyósít, amennyiben ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öreg-
ségi nyugdíjminimum hétszeresét.” 
   
5. § A szociális rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A támogatási összeget postai úton – március és december hónapban - kell folyósí-
tani annak a személynek, akinek jogosultságát a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból
igazolta és folyósítási címe megegyezik bejelentett lakóhelyével.”

6. § A szociális rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:



„Annak az (1) bekezdésben megjelölt ellátásban részesülő személynek, akinek folyósítási
címe eltér bejelentett dunaújvárosi lakóhelyétől, a támogatás ismételt megküldését kérel-
meznie kell a szociális osztályon, a támogatásra való jogosultságot érvényes lakcímkár-
tyája bemutatásával kell igazolnia.

Az az (1) bekezdésben megjelölt  ellátásban részesülő személy, aki bármely ok miatt a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött listán nem szerepel, a támogatást kérelmez-
nie kell a szociális osztályon a 3. mellékletben szereplő formanyomtatványon. 
A kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt, vagy a banki kivonatot és
b) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves ellátásról szóló összesítőt vagy

az ellátás megállapításáról szóló döntést, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgy-
évben került sor.”

7. § A szociális rendelet 22. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6)  Az (5) bekezdés szerinti esetben a kérelmet március 26-ától április 30. napjáig, illetve
december 18-ától a következő év január 31. napjáig lehet benyújtani. Amennyiben a be-
nyújtott kérelem a feltételeknek megfelel, a támogatás folyósítása a 8. § (1) bekezdése
szerint történik. A határidő elmulasztása jogvesztő.”

      
8. § A szociális rendelet 27. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A hátralékkezelési támogatásban részesülő köteles a támogatást megállapító határo-
zat  véglegessé válását követő 15 napon belül a hátralékkezelési támogatásba bevont
adóssága 15 %-ának megfelelő összegnek a közüzemi szolgáltató vagy a társasház ré-
szére történő befizetését igazoló dokumentumot bemutatni a szociális osztályon. Ezt köve-
tően 15 napon belül kerül sor a támogatás folyósítására.” 

9. § A szociális rendelet 28/A. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) A gondozási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az 5. § (1)-(2) bekezdésen
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 sze-
rinti formanyomtatványon kiadott igazolását.”

10. § A szociális rendelet 28/C. § c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„c)  akinek gyermekét  a  gyámhatóság véglegessé vált  határozattal  családból  kikerülést
eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesítette”

11. § A szociális rendelet 42. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az a személy, aki e rendelet alapján tárgyévben a szociális osztály által vezetett nyil-
vántartás szerint valamely szociális ellátásban részesült vagy részesül, a szociális ellátás
véglegessé vált határozattal való megállapításának hónapjától kezdődően havonta egy da-
rab ingyenes mozijegy igénybevételére jogosult. Az ingyenes mozijegy a rajta feltüntetett
hónapban, egy alkalommal, a dunaújvárosi Dózsa MoziCentrum üzemeltetője által vetített



bármely film megtekintésére jogosítja a szociális ellátásban részesülőt. A mozijegy egyéb
más előadás igénybevételére nem jogosít.”

12. § A szociális rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

13. § Ez a rendelet 2018. január 29-én lép hatályba, és az ezt követő napon hatályát vesz-
ti.

Cserna Gábor Dr. Sürü Renáta
polgármester jegyző

A szociális rendelet 2018. január 26-án kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta
      jegyző


