
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 06. 30.

Javaslat a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi
és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI.
12.) Korm. rendeletében meghatározott támogatási összeg Önkormányzatunk 2020. évi

költségvetési rendeletében történő szerepeltetéséről

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. 06. 30.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             2020. 06. 30.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 06. 30.

A napirendi pont rövid tartalma: A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként
az  egészségügyi  és  egészségügyben  dolgozókat  érintő  egyszeri  rendkívüli  juttatásról szóló
275/2020. (VI. 12.) Korm. rendeletben a dolgozónkénti bruttó 500.000,- Ft támogatást 2020. július
1.  napján  ki  kell  fizetni.  A támogatás  összegét  Önkormányzatunk  2020.  évi  költségvetésében
bevételként, és kiadásként is szerepeltetni kell. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 18652-    /2020.
Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
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: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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



JAVASLAT

a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és
egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI. 12.)

Korm. rendeletében meghatározott támogatási összeg Önkormányzatunk 2020. évi
költségvetési rendeletében történő szerepeltetéséről

Tisztelt Közgyűlés!

A  veszélyhelyzet  során  nyújtott  többletmunkájuk  elismeréseként  az  egészségügyi  és
egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI.12.)
Korm. rendeletének 1. §  (5) bekezdése szerint: 
 „1. §  (5)  Rendkívüli juttatásra jogosult a (3) bekezdésben foglaltakon túl a közfinanszíro-
zott egészségügyi szolgáltató alábbi egészségügyi dolgozója:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.  25.)
EüM rendelet 1. §-ában meghatározott egészségügyi dolgozó, (….)” 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Dunaújvárosi  Járási  Hivatala  Népegészségügyi  Osztálya  által  kiadott  működési
engedéllyel rendelkezik, egészségügyi szolgáltatóként működik öt háziorvosi körzetben,
(5. 9. 15. 25. számú felnőtt háziorvosi körzet, 11. számú gyermek háziorvosi körzet) így a
kormányrendelet  alapján  az  Önkormányzat  feladata  a  támogatást  megigényelni,  és  a
kifizetésről gondoskodni. 
A  Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelő  által  meghatározott  elektronikus  úton
benyújtható  igénylést  Önkormányzatunk  határidő  előtt  leadta. A  kormányrendeletben
határozottak alapján a támogatásra jogosultak száma öt fő. 

Az igényelt támogatási összeg ez alapján 2.500.000.- Ft + járulékai.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében a
támogatási összeget, a 2.500.000.- Ft-ot és járulékait bevételként szerepeltetni kell a 3.
melléklet B16. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül soron,
illetve kiadásként 2.500.000.- Ft és járulékait az  5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok
Személyi  juttatások  során,  valamint  a  Munkaadókat  terhelő  járulékok  és  szociális
hozzájárulási adó során.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakhatási bizottság, a pénzügyi, gazdasági
és városüzemeltetési bizottság valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2020.
június  30-i  rendkívüli  üléseiken  tárgyalták.  Mivel  a  bizottsági  ülésekre  a  közgyűlési
postázást  követően  került  sor,  ezért  a  bizottságok  véleményét  a  bizottságok  elnökei  a
Közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…./2020. (VI.30.) határozata

a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és
egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI. 12.)

Korm. rendeletében meghatározott támogatási összeg Önkormányzatunk 2020. évi
költségvetési rendeletében történő szerepeltetéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a
veszélyhelyzet során  nyújtott  többletmunkájuk  elismeréseként  az  egészségügyi  és
egészségügyben  dolgozók  egyszeri  rendkívüli  juttatásban  részesülnek  a  275/2020.
(VI.12.) Korm. rendelet alapján. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését módosítsa
aszerint, hogy a 2.500.000.- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint támogatási összeget
és  járulékait  bevételként  szerepeltesse  a  3.  melléklet  B16.  egyéb  működési  célú
támogatások bevételei államháztartáson belül soron, illetve kiadásként a 2.500.000.- Ft,
azaz  kettőmillió-ötszázezer  forint  és  járulékait  az  5.  melléklet  11.  Egészségügyi
feladatok  Személyi  juttatások  során,  valamint  a  Munkaadókat  terhelő  járulékok  és
szociális hozzájárulási adó során.
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

  a jegyző
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért:

        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  - a költségvetési rendelet módosításának soron következő időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy a
1. pontban meghatározott egyszeri rendkívüli juttatás KIRA bérszámfejtő rendszerben
való  rögzítési  feladatainak  elvégzéséről,  és  a  július  1-én  történő  kifizetésről
gondoskodjon. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
         a jegyző

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
        a személyügyi osztály vezetője, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  - 2020. június 30.
 

Dunaújváros, 2020. június 30.

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 város-
üzemeltetési bizottság elnöke






