
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. június 24.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
önkormányzat  fenntartásában  működő  szociális  és  gyermekjóléti  intézményekről
szóló 13/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete módosítására

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

Előkészítő:        Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021.06. 23.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.06. 23.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.06. 23.

A     napirendi     pont     rövid     tartalm  a:   Az  Útkeresés  Segítő  Szolgálat  Családok  Átmeneti
Otthona intézményi térítési díjának pontosítása szükséges számelírás miatt.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 3840-13/2021.
Ügyintéző neve: Telefonszáma: 06-25-544-306
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: ----
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:Hajgató Zita s.k.

Leadás dátuma: 2021. június 17. Ellenőrzés dátuma: 2021. június 17.

Észrevétel: Van /Nincs

Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2021. június …. Ellenőrzés dátuma: 2021. június ….

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló 13/2021.

(V.13.) önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I.
Általános indokolás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlés megalkotta az önkormányzat
fenntartásában működő szociális  és gyermekjóléti  intézményekről  szóló 13/2021.  (V.  13.)
önkormányzati  rendeletét.  A rendelet  kihirdetését  követően  derült  ki,  hogy  az  Útkeresés
Segítő  Szolgálat  Családok  Átmeneti  Otthona  intézményi  térítési  díjainak  utolsó
kategóriájában számelírás van. A rendelet módosítása szükséges.

Az intézményvezető javaslata a Családok Átmeneti Otthonában megállapítandó térítési
díjakra:

Kategória Jövedelem (Ft/fő)
Térítési díj felnőtt Térítési díj gyermek

Ft/nap/fő Ft/hó/fő Ft/nap/fő Ft/hó/fő

I. 0-30.000 170 5.100 80 2.400

II. 30.001-57.000 200 6.000 80 2.400

III. 57.001- 370 11.100 80 2.400

II.
Részletes indokolás

1. §  Az  Útkeresés Segítő Szolgálat  Családok Átmeneti  Otthona intézményi térítési  díjait
tartalmazza.

2.  §  A módosítás  kihirdetését  követő  napon  fog hatályba lépni,  és technikai  dereguláció
eredményeként az azt követő napon hatályát veszti, mivel a módosító rendelet rendelkezései
beépülnek az alaprendeletbe. 

Az előterjesztés 2. számú melléklete a hatásvizsgálati lap.

A  bizottságok  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalták  az  előterjesztést,  ezért  a
bizottságok a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek  alapján  az  előterjesztés 1.  számú  mellékletében  található  rendelet-tervezetet
terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



az előterjesztés 1. számú melléklete

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
 ......../2021. (.....) rendelete

az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről
szóló 13/2021. (V. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a gyermekek védelméről és  a
gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  29.  §  (1)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi  CLXXXIX.
törvény  13.  §  (1)  bekezdés  8.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről
szóló 13/2021. (V. 23.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(5) A Családok Átmeneti Otthonában az intézményi térítési díj az alábbi:
a) jogszabály alapján számított: napi 370 Ft/fő, havi: 11.100 Ft/fő
b) az önkormányzat által megállapított: 
ba) 1 – 30 000 Ft havi jövedelemig felnőtt napi 170 Ft, havi: 5 100 Ft; gyermek napi 80 Ft,
havi 2 400 Ft,
bb) 30 001 – 57 000 Ft havi jövedelemig felnőtt napi 200 Ft, havi: 6 000 Ft; gyermek napi 80
Ft, havi 2 400 Ft,
bc) 57 001 Ft havi jövedelem felett felnőtt napi 370 Ft, havi: 11 100 Ft; gyermek napi 80 Ft,
havi  2 400 Ft.” 

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Pintér Tamás
polgármester

 dr. Molnár Attila
jegyző

Záradék: A rendelet 2021. június .......-én kihirdetésre kerül. 

                                                                                    dr. Molnár Attila
                                                                                                   jegyző










