
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 07. 16.

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  időpontjának
meghatározására (2020. Karácsony ünnepe)

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

El  őkészítő:  Dr. Deák Mária osztályvezető
Meghívott: -

Véleményező bizottságok  :  
a szociális,  egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. július 07.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. július 09.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. július 09.

   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
támogatás  nyújtásának  konkrét  időpontjáról  a  közgyűlésnek  külön  döntést  kell  hoznia  (2020.
december 25-26. Karácsony ünnepe). 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám: 17517-20/2020.
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. Ellenőrzés dátuma: 2020.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s. k.
Leadás dátuma: 2020. 07. 02. Ellenőrzés dátuma: 2020. 07. 02.
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
időpontjának meghatározására (2020. karácsony ünnepe)

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:  szociális  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, Idősek
világnapja és Karácsony ünnepe.

A szociális  rendelet  22.  §  (1b)  bekezdése  tartalmazza,  hogy  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 22. § (1b) bekezdésben meghatározott
időpontban a kötelezettségvállalás fedezete a költségvetésben biztosított.

A támogatás pénzügyi fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020.  (II. 14.) önkormányzati
rendelete 5. melléklet 10. sorában (szociális és gyermekvédelmi feladatok) rendelkezésre
áll.

A Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság 2020. július 7-i ülésén véleményezte az
előterjesztést és 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az abban szereplő közgyűlési
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  2020.  július  9-i  ülésén  véleményezte  az
előterjesztést  és 7 igen,  0 nem, 0 tartózkodás szavazattal  az előterjesztést  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta.

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városüzemeltetési  Bizottság  2020.  július  9-i  ülésén
véleményezte  az  előterjesztést  és  8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás  szavazattal  az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Fentiek  alapján  az  alábbi  határozati  javaslatot  terjesztjük  a  tisztelt  Közgyűlés  elé
elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2020. (VII. 16. ) 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
időpontjának meghatározásáról (2020. Karácsony ünnepe)

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy
Karácsony  ünnepe  alkalmából  2020.  december  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  pénzbeli  támogatást  biztosít.  A  pénzbeli
támogatás összege 8.000 forint, ha az ellátott ellátásának havi összege nem haladja meg
a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum kétszeresét,  illetve  5.000  forint,  ha  az  ellátott
ellátásának havi összege meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét,
de nem haladja meg a mindenkori  öregségi nyugdíjminimum hétszeresét.  A támogatás
pénzügyi  fedezete  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  szóló 5/2019.  (II.  14.)  önkormányzati
rendelete 5. melléklet 10. sorában (szociális és gyermekvédelmi feladatok) rendelkezésre
áll.

2.  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 rendelete
22. § (5) bekezdésében meghatározott kérelmeket 2021. január 4-e és 2021. január 29.
napja közötti időszakban lehet beadni. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy  az  időskorúak  támogatásának  kifizetéséről  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésének  a  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetben  szociális
ellátásokról  szóló  35/2015.  (XII.  18.)  önkormányzati  rendelete  és  jelen  határozat  1-2.
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: 2021. február 28.

Dunaújváros, 2020. július 16.

Dr. Székely Károly s. k. Tóth Kálmán s. k.
a Szociális, Egészségügyi és
Lakhatási Bizottság elnöke

az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke

 
Tóth Kálmán s. k.

a Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési
Bizottság elnöke




