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 rendeletének módosítására
Előadó:

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

Előkészítő:
Meghívott:

Dr. Deák Mária osztályvezető
-

Véleményező bizottságok:
a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2020. július 7.
2020. július 9.
2020. július 9.

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 az időskorúak támogatási
rendszerének felülvizsgálata, illetve a közgyűlés átruházott hatáskörének módosítása miatt van
szükség.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Szociális Osztály
Ügyintéző neve: Dr. Deák Mária
Ügyintéző aláírása: Dr. Deák Mária s. k.

Iktatószám: 17517-21/2020.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-248
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. 06. 30.
Ellenőrzés dátuma: 2020. 06. 30.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila s. k.
Leadás dátuma: 2020. 07. 02.
Ellenőrzés dátuma: 2020. 07. 03.
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van: Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések: -

Javaslat

egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés
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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
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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 4. § (1)-(2) bekezdése tartalmazza, hogy a települési támogatások
tekintetében a közgyűlés hatáskörei közül melyek kerültek átruházásra a polgármesterre,
illetve a jegyzőre.
Polgármesteri hatáskör: valamennyi rendkívüli települési támogatás, illetve a települési
támogatások közül a gyógyszerköltség támogatás, időskorúak támogatása és a gondozási
támogatás.
Jegyzői hatáskör: a települési támogatások közül a helyi lakásfenntartási támogatás, és a
hátralékkezelési támogatás.
A könnyebb ellenőrizhetőség miatt célszerű egy helyre telepíteni az átruházott
hatásköröket.
E rendelet 1. §-a a települési és a rendkívüli települési támogatások esetében valamennyi
hatáskört a jegyzőhöz telepíti.
A 2. § meghatározza az időskorúak támogatásának lehetséges időpontjait.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a kimondja:
„Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési
kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.”
Fenti jogszabályban foglaltakat a rendeletmódosítás 2. § esetén kell alkalmazni.
A 3. § módosítja a támogatás összegét, pontosítja az igénylés feltételeit.
A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatáságtól megkértük azon nyugdíjban,
nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek számát, akik esetében az ellátás havi
összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, azaz az
57.000 forintot.
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Kb. 700 fő az, akinek a havi járandósága nem haladja meg az 57.000 forintot.
A rendeletmódosítás tartalmazza azt, hogy 57.000 forint alatti nyugdíjjal rendelkezők
egyszeri 8.000 forintot kapnak. Akinek a nyugdíja meghaladja az 57.000, de nem haladja
meg a 199.500 forintot, a támogatási összege továbbra is 5.000 forint marad.
A támogatás pénzügyi fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati
rendelete 5. melléklet 10 sorában (szociális és gyermekvédelmi feladatok) rendelkezésre
áll.
A 4. §-ban átvezetésre került a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nevében bekövetkezett
változás.
Az 5. §-ban szerepel az időskorúak támogatására vonatkozó módosított kérelemnyomtatvány.
A 6. § a rendeletmódosítás hatályba lépésének idejét tartalmazza.
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 rendeletmódosítást 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 rendelettervezetét elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Fenti indokok alapján az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezetet terjesztjük a
tisztelt Közgyűlés elé.
Dunaújváros, 2020. 07. 16.
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
Városüzemeltetési
Bizottság elnöke

Az előterjesztés melléklete
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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) 4. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„4. § (1) E rendeletben szabályozott valamennyi települési, illetve rendkívüli települési
támogatás tekintetében a döntés a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva
Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző) illeti.
(2) A jegyző határozata ellen a fellebbezést a szociális osztályon lehet benyújtani.”
2. § A szociális rendelet 22. § (1)-(1a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„22. § (1) A Közgyűlés évente 2 alkalommal támogatást nyújt azon dunaújvárosi bejelentett
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személynek, aki részére
tárgyévben a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a kiskorú
árvaellátásban részesülő kivételével - ellátást folyósít, amennyiben ellátásának havi
összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét.
(1a) A támogatás nyújtásának tervezett időpontjai
a) Húsvét ünnepe és
b) Karácsony ünnepe.”
3. § A szociális rendelet 22. § (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„22. § (2) A támogatás pénzbeli szociális ellátás, melynek összege
a) 8.000 forint, ha az ellátott ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum kétszeresét vagy
b) 5.000 forint, ha az ellátott ellátásának havi összege meghaladja mindenkori öregségi
nyugdíjminimum kétszeresét és nem haladja meg annak hétszeresét.
(3) A támogatási összeget – a közgyűlés döntésében meghatározott időpontig – postai
úton kell folyósítani annak a személynek, akinek jogosultságát a Magyar Államkincstár
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból igazolta és folyósítási címe megegyezik bejelentett
lakóhelyével, ennek hiányában tartózkodási helyével.”
4. § A szociális rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22. § (5) Annak az (1) bekezdésben megjelölt ellátásban részesülő személynek, akinek
folyósítási címe eltér bejelentett dunaújvárosi lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási
helyétől, a támogatás ismételt megküldését kérelmeznie kell a szociális osztályon, a
támogatásra való jogosultságot érvényes lakcímkártyája bemutatásával kell igazolnia.
Az az (1) bekezdésben megjelölt ellátásban részesülő személy, aki bármely ok miatt a
Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött listán nem szerepel, a
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támogatást kérelmeznie kell a szociális osztályon a 3. mellékletben szereplő
formanyomtatványon.
A kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt, vagy a banki kivonatot és
b) a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves ellátásról szóló
összesítőt vagy az ellátás megállapításáról szóló döntést, amennyiben az ellátás
megállapítására a tárgyévben került sor.”
5. § A szociális rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. július 16-án 11 órakor
lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A 2. § 2020. augusztus 21-én lép hatályba.
Pintér Tamás
polgármester

Dr. Molnár Attila
jegyző

Záradék:
A rendelet 2020. július 16-án kihirdetésre került.
Dr. Molnár Attila
jegyző
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1. melléklet a …../2020. (………..) önkormányzati rendelethez
“3. melléklet a 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez”
KÉRELEM
időskorúak támogatásának megállapításához
Alulírott kérem, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere részemre állapítsa meg az
egyösszegű támogatását.
KÉRELMEZŐ ADATAI
Név: .........................................................................................................................................
Születési név: .........................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................
Lakóhely: ................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................
TAJ száma: …………………….…………………………………............…………………………..
Állampolgársága: ……………………………….. Családi állapota: …………………………….
Telefonszáma: …......................................................................................................................
Kijelentem, hogy a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól nyugdíjszerű ellátásban
részesülök.
- Kérelmemhez mellékelem:
- a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt, vagy banki kivonatot és
- a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves ellátásról szóló
összesítőt vagy az ellátás megállapításáról szóló határozatot, amennyiben az ellátás
megállapítására a tárgyévben került sor.
- Kérelmemhez nem tudom csatolni a nyugellátást, illetve járadékot megállapító határozatot,
sem az éves összesítőt, ezért kérem a határozat hivatal általi beszerzését.
(Kérjük, a megfelelő állítást jelölje x-el)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben feltüntetett adataimat a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a szerinti nyilvántartásban kezeljék, és azokat a kérelem alapján lefolytatott szociális igazgatási eljárásban felhasználják.
Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról
(a megfelelő szövegrészt alá kell húzni)
lemondok

nem mondok le.

Dunaújváros, …………. év ………………………. hó …….. nap
…………………………………..
a kérelmező aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ
(A kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni!)
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:


a kérelmező személyazonosságát igazoló fényképes igazolványát és lakcímkártyáját,

A kérelemhez csatolandó melléklet:
-

a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény, vagy a banki kivonat és

-

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves ellátásról szóló összesítő vagy az ellátás
megállapításáról szóló döntés, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyévben került sor.

Amennyiben nyugellátást, járadékot megállapító határozatot vagy éves összesítőt nem tudja
bemutatni, kérje annak hivatal által történő beszerzését.
A kérelmet napjától napjáig lehet személyesen vagy postai úton benyújtani.
E HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ.

