
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. május 17.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2018. (I. 25.) határozata 6.
pontjának végrehajtására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
                       
Előkészítő:   Dr. Deák Mária osztályvezető
Meghívott:     -

Véleményező     bizottságok:
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság          2018. 05. 15.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A közgyűlési határozat jelzett pontja arról rendelkezik,
hogy a  jegyző  vizsgálja  meg azon  feltételeket,  amelyekkel  önkormányzati  rendeletben
szabályozható  a  beteg  gyermeket  nevelő,  nehéz  élethelyzetben  lévő  családok
támogatásának biztosítása. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám: 1626-13/2018.
Ügyintéző neve: Dr. Deák Mária Ügyintéző telefonszáma: 25/544-248
Ügyintéző aláírása: Dr. Deák Mária s. k. Osztályvezető aláírása: Dr. Deák Mária s. k.

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: Dr. Petánszki Lajos s. k.
Leadás dátuma: 2018. 05. 09. Ellenőrzés dátuma: 2018. 05. 09.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:                               

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: -



Javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2018. (I. 25.) határozata 6. pontjának

végrehajtására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésem a 18/2018. (I. 25.) számú határozatával
döntött három beteg gyermek megsegítéséről (lásd: 1. melléklet).

A határozat 6. pontja kimondja, hogy a jegyző vizsgálja meg és terjessze a közgyűlés elé
azon  feltételeket,  amelyekkel  önkormányzati  rendeletben  szabályozható  a  beteg
gyermeket  nevelő,  nehéz  élethelyzetben  élő  családok  támogatásának  biztosítása.  A
feladat  végrehajtásának felelőse a Szociális  Osztály vezetője.  (Az eredeti  végrehajtási
határidőt a közgyűlés 2018. április 19-i ülésén 2018. május 17-re módosította – 150/2018.
(IV. 19.) határozat.)

A  Szociális  Osztály  munkatársai  megvizsgálták  hogyan  lehetne  meghatározni  olyan
feltételsort, amelyik alkalmas fenti élethelyzetben lévők támogatására.

A vizsgálat  során megállapítást  nyert,  hogy általánosságban nem határozhatók meg a
támogatási  feltételek,  véleményük  szerint  minden  esetben  egyedileg  kell  vizsgálni  a
kialakult helyzetet.

Miért nem célszerű rendeletben meghatározni általános feltételeket:

A  közgyűlés  által  megalkotott  rendeletek  csak  Dunaújváros  közigazgatási  területére
vonatkoznak, Dunaújváros térségére nem.

Minden eset más. Nem lehet egy általános jövedelemhatárhoz kötni a támogatást, hiszen
előfordulhat olyan helyzet, hogy akár havi több százezer forintos egy főre jutó jövedelem
mellett sem tudják a szülők a gyermek gyógyítását finanszírozni. 

Nem határozható meg az sem, hogy milyen betegségek esetén milyen kezelési  forma
kapjon támogatást. 

A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság a közgyűlési anyag postázását követően
tárgyalja az előterjesztést.
A bizottság véleményét a bizottság elnöke szóban terjeszti a közgyűlés elé.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlésének

…  .  /2018. (V. 17.) határozata
nehéz élethelyzetbe került gyermekek szüleinek támogatásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  18/2018.  (I.  25.)  határozat  6.  pontját
hatályon  kívül  helyezi,  egyben  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  a  beteg  gyermeket



nevelő, nehéz helyzetben lévő családok támogatási igényeiről  egyedi kérelmek alapján
dönt.

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

Határidő: folyamatos

Dunaújváros, 2018. május 17.

Lőrinczi Konrád s. k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke


