
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 08. 04.

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
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
 

El  őkészítő:  Dr. Deák Mária osztályvezető
Meghívott: -

Véleményező bizottságok  :  
a szociális,  egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. 08. 04.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                         2020. 08. 04.

   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  módosítására  a  közgyűlés  átruházott
hatáskörének változása, a hivatkozott  jogszabályhelyek pontosítása, illetve egy bekezdés téves
hatályon kívül helyezése miatt van szükség.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám: 17517-33/2020.
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: Hajgató Zita s. k.
Leadás dátuma: 2020. 07. 29. Ellenőrzés dátuma: 2020. 07. 29.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s. k.
Leadás dátuma: 2020. 2020. 07. 29. Ellenőrzés dátuma: 2020. 07. 30.
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. §-ban pontosításra kerül a jogszabályi hivatkozás, illetve visszakerül a rendeletbe a
rendkívüli települési támogatások felsorolása. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 41. § (4) bekezdése értelmében:
„(4)  A  képviselő-testület  -  e  törvényben  meghatározott  kivételekkel  -  hatásköreit  a
polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására
ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.”

A szociális rendelet 2020. július 16-án hatályba lépett  módosítása alapján a közgyűlés
hatáskörét valamennyi szociális támogatás megállapítása esetében a jegyzőre ruházta át. 
A szociális támogatások megtérítésének elengedéséről, csökkentéséről vagy részletekben
történő  visszafizetésének  engedélyezéséről  is  valamennyi  támogatás  esetében  a
jegyzőnek kell döntenie. 
Fenti módosítást a 2. § tartalmazza.

A 3. §-ban a helyi  lakásfenntartási  támogatás iránti  kérelemhez csatolandó mellékletre
való hivatkozás pontosítása szerepel.

A 4. § a rendeletmódosítás hatályba lépésének idejét tartalmazza.

Az  5.  §  hatályon  kívül  helyezi  –  az  Mötv.  142/A §  (2)  bekezdésére  figyelemmel  –  a
szociális rendelet 4. § (2) bekezdését.

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

Dunaújváros, 2020. augusztus 04. 

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

az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
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.  §  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. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

  „1. §  (1) A rendelet hatálya kiterjed a Dunaújváros közigazgatási területén lakóhellyel,
ennek  hiányában  tartózkodási  hellyel  rendelkező,  ott  életvitelszerűen  élő,  a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §.
(1)-(3)  bekezdésében,  valamint  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  4.  §-ában  meghatározott
személyekre.

(2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés)  az alábbi szociális rászorultságtól függő  pénzbeli és természetbeni
települési támogatásokat nyújtja:

     a) helyi lakásfenntartási támogatás, 
     b) gyógyszerköltség támogatás, 
     c) időskorúak támogatása,
     d) hátralékkezelési támogatás,
     e) gondozási támogatás.

          (3)  A Közgyűlés az alábbi szociális rászorultságtól  függő  pénzbeli  rendkívüli
települési támogatásokat nyújtja:

     a) átmeneti segély,
           b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

     c) születési támogatás,
     d) iskolakezdési támogatás
     e) rendkívüli iskolakezdési támogatás.”

2. § A szociális rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (4)  A támogatás megtérítésének elengedéséről, csökkentéséről vagy részletekben
történő visszafizetésének  engedélyezéséről  -  a  közgyűlés  által  átruházott
hatáskörében eljárva - a jegyző dönt.”
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3. § A szociális rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (2) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az 5. § (1)
bekezdésében meghatározottakon túl az alábbiakat:

a) Lakástulajdonos, haszonélvező esetén:
aa) a lakóingatlan tulajdonviszonyait igazoló okiratot (tulajdoni lap másolat vagy
adásvételi szerződés, illetve egyéb hitelt érdemlő okirat), 
ab)  a  közüzemi  szolgáltató  által  a  kérelmező  nevére  szóló  igazolást  vagy  a
közüzemi számlát vagy
ac) a társasházi igazolást a közös költségekről.

b) Bérlő, társbérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó esetén:            
ba) a bérleti, albérleti szerződést, szívességi lakáshasználatról szóló szerződést,
bb) önkormányzati bérlakás bérlője esetén a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
által  kiállított  igazolást,  vagy  számlát,  vagy  a  közüzemi  szolgáltató  által  a
kérelmező nevére szóló igazolást vagy a közüzemi számlát.”

4. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

5. § Hatályát veszti a szociális rendelet 4. § (2) bekezdése.

Pintér Tamás Dr. Molnár Attila
polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. augusztus 5-én kihirdetésre került.

Dr. Molnár Attila
      jegyző
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