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                    DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

       SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG 
                     Dunaújváros, Városháza tér 1. 

                              Tel:  (06-25) 544-148 
            

 
M E G H Í V Ó 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 
 

A SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ IDŐBEN ÉS HELYEN 
        2019. augusztus 08-án (csütörtökön) 

      08:45 órakor 
 

rendkívüli nyílt ülést tart, 
melyre meghívom 

  
Az ülés helye: 

 
 Dunaújváros, Városháza tér 2. Közgyűlési terem előtt 

 
Javasolt napirend: 

 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosítására 
 
 Előadó:         a  szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                       a pénzügyi bizottság elnöke 
                       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
 
Előkészítő:     Dr. Deák Mária osztályvezető 
 
Meghívott:     - 
 
Véleményező bizottságok: 
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                                              2019. 08. 08. 
Pénzügyi bizottság 2019. 08. 08. 
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 08. 08. 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                          2019. 08. 08. 
 
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a családok beiskolázási terhének 
megkönnyítése érdekében rendkívüli iskolakezdési támogatást nyújt annak a dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező szülőnek, vagy törvényes képviselőnek, akinek gyermeke tárgyév szeptemberében 
kezdődő tanévben 1-8. évfolyamon nappali oktatásban vesz részt. 
 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján 
rendkívüli iskolakezdési támogatás kifizetésére vonatkozó döntés meghozatalára   
 
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 

  
Előkészítő: Dr. Deák Mária osztályvezető 
 
Meghívott: - 
 
Véleményező bizottságok:   
a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság      2019. 08. 08. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság       2019. 08. 08. 
a gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019. 08. 08. 
a pénzügyi bizottság        2019. 08. 08. 
 
 A napirendi pont rövid tartalma: A szociális rendelet a rendkívüli iskolakezdési támogatás esetében tartalmazza azt, 
hogy a mindenkori költségvetés függvényében a közgyűlés dönt a támogatás kifizetéséről. 
 
Dunaújváros, 2019. augusztus 07. 
 
 
                  Lőrinczi Konrád s.k. 
                   a bizottság elnöke 


