
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. január 25.

Javaslat Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella támogatásának
biztosítására

Előadó: a polgármester

Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. január 23.
pénzügyi bizottság 2018. január 23.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. január 23.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság            2018. január 23.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a térségben
meghatározó  szerepet  betöltő  önkormányzat  családonként  havi  50.000,-  Ft  támogatást  nyújtana
Barabás  Virág,  Móna  Jázmin  Letícia  és  Kulcsár  Viola  Hella  gyermekek  részére  2018.  január  1.
napjától 2018. december 31. napjáig gyógykezelésük feltételeinek biztosítása céljából.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 2753/2018.
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.     Osztályvezető aláírása:dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.

Leadás dátuma: 2018. január ... Ellenőrzés dátuma: 2018. január 19.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2018. január …. Ellenőrzés dátuma: 2018. január 19.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:     egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb     megjegyzések:   

1



J     A     V     A     S     L     A     T   

Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella támogatásának
biztosítására

Tisztelt Közgyűlés! 

Dráviczki  Márton dunaújvárosi  és Kamondy Márton nagyvenyimi  vállalkozó félmillió  forint
adományt  gyűjtött  össze  a  Dunaújvárosban  és  térségében  élő  három beteg  gyermek  –
Barabás Virág,  Móna Jázmin Letícia,  Kulcsár  Viola  Hella  – megsegítésére.  Az adomány
átadásakor  kifejeztem azon szándékomat,  hogy Önkormányzatunk rendszeres támogatás
formájában segítse a gyermekek felépülését, illetve gyógykezelését a jövőben is.

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzatának polgármestereként  úgy vélem, hogy
Dunaújváros, mint a térségben meghatározó szerepet betöltő önkormányzat, szerepet kell
vállaljon az olyan élethelyzetek megoldásának segítésében, amelyek egy átlagcsalád erejét
nyilvánvalóan meghaladják.

A dunaújvárosi Móna Jázmin Letícia, a daruszentmiklósi Barabás Virág és a Nagyvenyimhez
tartozó  Mélykúton  lakó  Kulcsár  Viola  Hella  gyermekek  egészségügyi  problémáiról,
állapotáról, a családokat sújtó terhekről a dunaújvárosi hírportálokból úgy a lakosság, mint a
Tisztelt Közgyűlés több alkalommal részletesen tájékozódhatott.

Arra teszek javaslatot,  hogy Önkormányzatunk családonként  havi  50.000,-  Ft  támogatást
biztosítson 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig.  
A teljes támogatási összeg 2018-ban (január 1-től december 31-ig számítva) mindösszesen
1.800.000,- Ft.

A támogatási összeg forrására fedezetet az előkészítés alatt álló, Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
önkormányzati rendelet 5b. mellékletében szereplő folyamatban lévő kötelezettségvállalások
tartaléka elnevezésű előirányzat terhére, az 5. melléklet 11. egészségügyi feladatok 5. egyéb
kiadások előirányzat sora nyújthat.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az államháztartáson kívüli
forrás átvételéről és átadásáról szóló  37/2015.(XII. 18.) önkormányzati rendelete 5/A. § (1)
bekezdése  szerint  magánszemélynek  a  támogatásokkal  kapcsolatos  feladatok  ellátására
lebonyolító szerv közreműködését köteles igénybe venni. A támogatással kapcsolatos jogok
és kötelezettségek vonatkozásában a lebonyolító szervvel jogszabályban meghatározottak
szerint megállapodást kell kötni.

A közreműködő szervvel kötendő támogatási szerződés-tervezetet a határozati javaslat mel-
léklete tartalmazza. 

Kezdeményezem továbbá, hogy a Szociális Osztály vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy
rendeleti úton milyen feltételekkel szabályozható a jövőbeni hasonló támogatások biztosítá-
sa.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság, a pénzügyi bizottság, az
ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság, valamint a gazdasági és területfejlesztési  bizottság
2018. január 23-án rendkívüli üléseiken tárgyalták.  Mivel a bizottsági ülésekre a közgyűlési
postázást  követően  kerül  sor,  így  a  bizottságok  elnökei  a  bizottságok  véleményeit  a
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Közgyűlésen szóban ismertetik.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (I. 25.) határozata

Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella támogatásának
biztosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a térségben meghatározó szerepet
betöltő önkormányzat, családonként havi 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint vissza nem
térítendő támogatást nyújt  Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella
gyermekek részére 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig gyógykezelésük
feltételeinek biztosítása céljából.

2.  Az  1.  pontban  meghatározott  döntés  alapján  2018-ban  a  teljes  támogatási  összeg
1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint, amely összeg fedezete az előkészítés
alatt álló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 5b. mellékletében szereplő folyamatban lévő
kötelezettségvállalások  tartaléka  elnevezésű  előirányzat  terhére,  az  5.  melléklet  11.
egészségügyi feladatok 5. egyéb kiadások előirányzat sora.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt
döntést a 2018. évi költségvetési rendelet első módosításakor vegye figyelembe.

Felelős:   - a költségvetés módosításáért:
             a jegyző

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

Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítása

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntés alapján a közreműködő szervezettel a
határozat  mellékletét  képező  támogatási  szerződés-tervezetet  aláírja,  valamint  felkéri,
hogy intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.

       Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:
       a polgármester
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:  - a szerződés aláírására: 2018. február 14.

5. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a határozatot küldje meg az érintett gyermekek törvényes képviselői részére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester      
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2018. február 7.

3



6.  Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy
vizsgálja meg és terjessze a közgyűlés elé azon feltételeket, amelyekkel önkormányzati
rendeletben szabályozható az 1. pontban megjelölt családokhoz hasonló élethelyzetben
élő családok támogatásának biztosítása.

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

 a szociális osztály vezetője
Határidő:   a közgyűlés elé előterjesztésre: 2018. április 19.

Dunaújváros, 2018. január 25.

Cserna Gábor s.k.
polgármester
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