
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 06. 30.

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

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 2020. június 30.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. június 30.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                         2020. június 30.

 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 rendeletének módosítására a veszélyhelyzet megszűnése
miatt van szükség.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám:  17517-15/2020.
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: Salamonné Pintér Mónika s. k.
Leadás dátuma: 2020. 06. 23. Ellenőrzés dátuma: 2020. 06. 23.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila s. k.
Leadás dátuma: 2020. 06. 23. Ellenőrzés dátuma: 2020. 06. 24.
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 módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX.  törvény  42.  §-a
értelmében a közgyűlés át nem ruházható hatásköre a rendeletalkotás.

I.
Általános indokolás

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

II.
Részletes Indokolás

Az 1. § hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

A szociális rendelet 2020. április 29-én hatályba lépett módosítása hatályon kívül helyezte
a 42. §-t, ezért szükségessé válik az 1. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezése.

A 144.  számú Magyar  Közlönyben megjelent  a veszélyhelyzet  megszüntetéséről  szóló
2020. évi LVII. törvény. 
A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI.
17.) kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet 2020. június 18-án megszűnt.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.
18.)  önkormányzati  rendelete  a  veszélyhelyzet  idejére  vonatkozó  átmeneti
rendelkezéseket tartalmaz. 
   
„11/A.  §  (1)  Magyarország  Kormánya  által  elrendelt  veszélyhelyzet  miatt  a  helyi

lakásfenntartási  támogatás  esetében  azon  ügyfelek  részére,  akiknek  2020.
március  11.  napját  követően  2020.  június  30.  napjáig  a  lakásfenntartási
támogatásra vonatkozó jogosultsága lejár, a támogatás hivatalból – a jogosultsági
feltételek  vizsgálata  és  külön  határozat  nélkül  –  2020.  augusztus  31-ig
meghosszabbításra kerül.

(2) Amennyiben a veszélyhelyzet megszüntetésére 2020. augusztus 31. napja előtt
sor  kerül,  az  igényjogosultság  felülvizsgálata  a  veszélyhelyzet  megszüntetését
követő 30 napon belül megtörténik.”

„19/A§  (1)  Magyarország  Kormánya  által  elrendelt  veszélyhelyzet  miatt  a
gyógyszerköltség  támogatás  esetében  azon  ügyfelek  részére,  akiknek  2020.
március  11.  napját  követően  2020.  június  30.  napjáig  a  gyógyszerköltség
támogatásra vonatkozó jogosultsága lejár, a támogatás hivatalból – a jogosultsági
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feltételek  vizsgálata  és  külön  határozat  nélkül  –  2020.  augusztus  31-ig
meghosszabbításra kerül.

(2) Amennyiben a veszélyhelyzet megszüntetésére 2020. augusztus 31. napja előtt
sor  kerül,  az  igényjogosultság  felülvizsgálata  a  veszélyhelyzet  megszüntetését
követő 30 napon belül megtörténik.”

A  veszélyhelyzet  ideje  alatt  233  fő  helyi  lakásfenntartási  támogatása  és  270  fő
gyógyszerköltség támogatása került meghosszabbításra.

A veszélyhelyzet  megszűnésével  összefüggő  átmeneti  szabályokról  és  a  járványügyi
készültségről szóló 2020. évi  LVIII.  törvény 70. § (2) bekezdése a gyámügyi igazgatás
területén kimondja:
„A 2020. március 11-e után és 2020. június 30. napja előtt lejáró
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
b) hátrányos , halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya … 
meghosszabbodik 2020. augusztus 31-éig”

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) kormányrendelet 2020.
június 18-ától járványügyi készültséget vezetett be, ezért nem szerencsés felülvizsgálat
miatt az 500 fő személyes megjelenése.

Fentiek  alapján  a  helyi  lakásfenntartási  támogatás  és  a  gyógyszerköltség  támogatás
esetében is célszerű a felülvizsgálatra vonatkozó szabályozást hatályon kívül helyezni.

A 2. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

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

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést a közgyűlési anyag postázását
követően tárgyalta,  ezért  a bizottság elnöke a bizottság véleményét  szóban terjeszti  a
közgyűlés elé.

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

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

Dunaújváros, 2020. 06. 30.

Dr. Székely Károly s. k. Tóth Kálmán s. k.
a szociális, egészségügyi és
lakásügyi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

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

bizottság elnöke
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Az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…./2020. ( ………….) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli
és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  1.  §  (2)  bekezdésében,  10.  §  (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3)
bekezdésében, 45. § (1),  (3) és (7) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában,
valamint  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.
törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés  a)  pontjában, a Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti
a)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.
18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: szociális rendelet) 1. § (3) bekezdése,
b) a szociális rendelet 11/A § (2) bekezdése,
c) a szociális rendelet 19/A. § (2) bekezdése.

2. § Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Pintér Tamás Dr. Molnár Attila
polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. június 30-án kihirdetésre került.

Dr. Molnár Attila
      jegyző
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