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Az előterjesztés polgármester elé kerül
Javaslat  a  2021.  év  első  újszülöttje  egyösszegű,  egyszeri  vissza  nem  térítendő
pénzbeli  támogatásáról és  a  vissza  nem  térítendő  támogatási  szerződés
megkötéséről

Előadó: Dr. Deák Mária
Előkészítő: Dr. Deák Mária

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma: 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  22/2014.  (XI.  28.)
önkormányzati rendelete szabályozza az év első újszülöttjének támogatását. A rendelet 1.
§-a  alapján  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  az  év  első  újszülöttjét
egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A rendelet 3. § d) pontja szerint Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata a törvényes képviselőkkel támogatási szerződést köt
a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó tartalommal. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám:                       /2021.
Ügyintéző neve: Lévay Katalin Ügyintéző telefonszáma: 25/544-268
Ügyintéző aláírása: Lévay Katalin 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: 2021. 03. 03. Ellenőrzés dátuma: 2021. 03. 03.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s. k.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések: -



J A V A S L A T

Javaslat  a  2021.  év első újszülöttje egyösszegű,  egyszeri  vissza nem térítendő pénzbeli
támogatásáról és a vissza nem térítendő támogatási szerződés megkötéséről

Tisztelt Polgármester Úr!

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében megalkotott
478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzetre vonatkozó
rendelet 2020. november 4-től 2021. február 7. napjáig volt érvényes.
A kormány a veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és a veszélyhelyzeti  intézkedések hatálybalépéséről
szóló 27/2021. (I. 29) kormányrendelettel 2021. február 8-ától ismételten veszélyhelyzetet hirdetett
ki Magyarország területére.

A veszélyhelyzetre vonatkozó részletszabályokat sarkalatos törvény, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény határozza meg
(a továbbiakban: kat. tv.). 
A kat. tv. 46. § (4) bekezdése kimondja:
„(4)  Veszélyhelyzetben  a  települési  önkormányzat  képviselő-testületének,  a  fővárosi,  megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke  gyakorolja.  Ennek  keretében  nem  foglalhat  állást  önkormányzati  intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést
is érinti.” 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (XI. 28.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: rendelet) szabályozza az év első újszülöttjének nyújtandó támogatás
rendjét (lásd: 1. számú melléklet). 

Az önkormányzat  összesen 300.000,-  Ft  egyösszegű,  egyszeri,  vissza nem térítendő pénzbeli
támogatást  nyújt  minden  évben  az  elsőként  a  Szent  Pantaleon  Kórházban  megszületett
dunaújvárosi gyermeknek.

A támogatás odaítéléséről  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Polgármestere  határozatban dönt.
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  Közgyűlési  határozat  tervezetet  a  2.  számú
melléklet tartalmazza.

A rendelet 3. § d) pontja szerint a támogatás nyújtásának feltétele, hogy a törvényes képviselők
támogatási  szerződést  kössenek  vissza  nem  térítendő  támogatásra  vonatkozó  tartalommal
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával. 

A  2021.  év  első  dunaújvárosi  újszülöttjének  törvényes  képviselői  hivatalunkhoz  benyújtottak
minden olyan szükséges dokumentumot, mely a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges
(lásd: rendelet 3. § a)-c) pontja). 

A fent  említett  dokumentumok  a  személyes  adatok  védelmének  biztosítása  érdekében  jelen
előterjesztéshez nem kerülnek csatolásra.

A támogatás forrása „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól” szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5.
melléklet 10. 1. és 10. 2. sora.

A  támogatás  biztosításához  szükséges  szerződés-tervezetet  előkészítettük.  (lásd:  3.  számú
melléklet)



Kérem  Tisztelt  Polgármester  Urat,  hogy  a  fenti  rendelet  és  a kat.  tv.  46.  §  (4)  bekezdése
értelmében  a  kapott  felhatalmazás  alapján  az  előterjesztés  2.  számú  mellékletében lévő
Közgyűlési  határozatot  és  a  3.  számú  mellékletében elhelyezett  –  a  Közgyűlési  határozat
mellékletét képező - támogatási szerződést aláírni szíveskedjen!

Dunaújváros, 2021. március 2. 

Tisztelettel:

       Dr. Deák Mária
      osztályvezető



2. melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
……../2021. (………….) határozata

a  2021.  év  első  újszülöttje  egyösszegű,  egyszeri  vissza  nem  térítendő  pénzbeli
támogatásáról és a vissza nem térítendő támogatási szerződés megkötéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselőtestület hatáskörében az alábbi döntést hozta: 

1. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Polgármestere - az év első újszülöttjének támogatásáról
szóló 22/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet alapján  - a Dunaújvárosi Szent Pantaleon
Kórházban 2021. január 3. napján első dunaújvárosi újszülöttként született Szloboda Patrik
részére  300.000,-  Ft,  (azaz  Háromszázezer  forint)  egyösszegű,  egyszeri  vissza  nem
térítendő pénzbeli támogatást nyújt.         

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere az év első újszülöttjének támogatásáról
szóló  22/2014.  (XI.  28.)  önkormányzati rendelet  3.  §  d)  pontja  alapján  a  határozat
mellékletét képező szerződést a törvényes képviselőkkel megköti.  

Felelős:   a Szociális Osztály vezetője
Határidő: 2021. május 15.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Szociális Osztály vezetőjét, hogy e
határozatról tájékoztassa a törvényes képviselőket.

Felelős: a Szociális Osztály vezetője
Határidő: 2021. május 15.

Dunaújváros, 2021. április……………………..

                       
                                                               Pintér Tamás

                                                                                        polgármester








