
 Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 12. 23.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.
18.)  önkormányzati  rendelete  alapján  az  időskorúak  támogatása  időpontjainak
meghatározására (2020. Húsvét ünnepe, Időskorúak világnapja)

Előadó: a szociális,  egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
 

El  őkészítő:  Dr. Deák Mária osztályvezető

Meghívott: -

Véleményező bizottságok  :  
a szociális,  egészségügyi és lakhatási bizottság 2019. december 20.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. december 20.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                         2019. december 20. 
     
   A  napirendi  pont  rövid  tartalma:   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 22. § (1) bekezdése az időskorúak támogatása
esetében tartalmazza azt, hogy az önkormányzat egy évben 1-3 alkalommal támogatást nyújt. A
támogatások nyújtásának konkrét időpontjáról  a közgyűlésnek külön döntést kell  hoznia (2020.
április 12-13. Húsvét ünnepe, Időskorúak világnapja). 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám: 52224- 8/2019.
Ügyintéző neve: Dr. Deák Mária 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: Salamonné Pintér Mónika s. k.
Leadás dátuma: 2019. 12. 20. Ellenőrzés dátuma: 2019. 12. 20.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Sürü Renáta s. k. 
Leadás dátuma: 2019. 12. 20. Ellenőrzés dátuma: 2019. 12. 20.
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 rászorultságtól

függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.)
önkormányzati rendelete alapján az időskorúak támogatása időpontjainak meghatározására

(2020. Húsvét ünnepe, Időskorúak világnapja)

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) bekezdése tartalmazza azt, hogy a közgyűlés évente 1-3
alkalommal az időskorúak részére támogatást nyújt. 
A támogatás nyújtásának tervezett időpontjai: Húsvét ünnepe, Időskorúak világnapja, Karácsony
ünnepe.

A Rendelet  szabályozása  szerint  a  közgyűlés  az  egyes  kifizetésekről  külön  döntést  hoz.   A
közgyűlési döntés meghozatalának legalább kettő hónappal meg kell előznie a kifizetést.
A támogatás kizárólag akkor folyósítható, ha a döntéshozatal időpontjában a kötelezettségvállalás
fedezete a költségvetésben biztosított.

A 2020. évben Húsvét ünnepe április 12-13. napján lesz. Ahhoz, hogy a támogatotti kör listáját elő
lehessen készíteni, illetve a kiutalást időben el lehessen végezni, szükséges a közgyűlés döntése.

Eddig minden alkalommal kb. 12.000 jogosult kapta meg a támogatást.
A várható  költség  80  millió  forint,  mely  a  támogatási  összeget,  illetve  az  ehhez  kapcsolódó
járulékos  költségeket  (pl.  a  támogatás  kiutalásának  költsége,  polgármesteri  köszöntő  levél
kiküldése stb.) tartalmazza.

Jelenleg folynak a  költségvetés  összeállításának munkálatai,  ezért  felelős  döntést  a 2020.  évi
költségvetés összeállítása után lehet fenti tárgyban hozni.

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

A pénzügyi, a gazdasági és a városüzemeltetési bizottság az előterjesztést a közgyűlési anyag
postázását  követően  tárgyalja,  a  bizottság  elnöke  a  bizottság  véleményét  szóban  terjeszti  a
közgyűlés elé.

Fentiek alapján az alábbi alternatív határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

„A” változat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2019. (XII. 23. ) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.)

önkormányzati rendelete alapján az időskorúak támogatása időpontjainak
meghatározásáról (2020. Húsvét ünnepe, Időskorúak világnapja)

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2020. évben
Húsvét ünnepe alkalmából 2020. március hónapban, az Időskorúak világnapja alkalmából 2020.
szeptember hónapban az időskorúak számára a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben szociális ellátásokról szóló 35/2015.
(XII.  18.)  önkormányzati  rendelet  22.  §-ában  meghatározott  feltételekkel  egyszeri  5.000  forint
pénzbeli támogatást biztosít. 



2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban  vállalt  kötelezettséget  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének készítése során vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a jegyző
-  a  határozat  végrehajtásában  való  közreműködésért:  a  költségvetési  és
pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2020. évi  költségvetés elkészítése

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól  függő pénzbeli  és természetben
szociális  ellátásokról  szóló 35/2015.  (XII.  18.)  önkormányzati  rendelet  22.  § (5)  bekezdésében
meghatározott kérelmeket 2020. április 14. napja és 2020. május 8. napja (Húsvét ünnepe), illetve
2020. október 5. napja, illetve október 30. napja (Időskorúak világnapja) közötti időszakban lehet
beadni.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az
időskorúak  támogatásának  kifizetéséről  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.
18.) önkormányzati rendelet és jelen határozat 1. és 3. pontja alapján gondoskodjon.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
-  a  határozat  végrehajtásában  való  közreműködésért:  a  költségvetési  és
pénzügyi osztály vezetője
- a határozat végrehajtása előkészítésben való közreműködésért: a szociális
osztály vezetője

Határidő: Húsvét ünnepe alkalmából adott támogatás esetében: 2020. május 31., 
Az Időskorúak világnapja alkalmából: 2020. október 31.

„B” változat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2019. (XII. 23. ) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.)

önkormányzati rendelete alapján az időskorúak támogatása időpontjainak
meghatározásáról (2020. Húsvét ünnepe, Időskorúak világnapja)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2020. évben
Húsvét  ünnepe és az Időskorúak világnapja alkalmából az időskorúak számára a Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól  függő pénzbeli  és természetben
szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott
feltételekkel egyszeri 5.000 forint pénzbeli támogatást nem biztosít. 

Dunaújváros, 2019. december 23.

Dr. Székely Károly s. k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s. k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

elnöke






