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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2022. október 25-ei soros ülésére 

 

 

Tárgy:       Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi 

       csoportjának  támogatási kérelme 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Princzné Borbély Zsanett  

       köznevelési, közművelődési ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

       Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, 

       Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/3622-2/2022. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának helyettes vezetője 2022. október 18. 

napján levélben fordult Dunaföldvár Város Polgármesteréhez és a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottsághoz azzal a kéréssel, hogy Dunaföldvár Város Önkormányzata nyújtson 200 ezer 

Forint gyorssegélyt egy dunaföldvári kétgyermekes család részére, akik a napokban veszítették 

el édesapjukat. 

 

Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson 

kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet értelmében 

önkormányzati támogatás felhalmozási, vagy működési célra nyújtható a rendeletben 

meghatározott feltételek szerint.  

A rendelet 1.§ (2) kimondja, hogy A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a szociális 

ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, továbbá 

a külön önkormányzati rendeletben szabályozott támogatásokra, és a pályázati programok 

alapján megítélt támogatásokra. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata a települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú 

önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020 (I.31.) 

önkormányzati rendeletében meghatározott támogatásokkal tud a családnak segítséget 

nyújtani, amennyiben esetükben a jogosultsági feltételek fennállnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

 

Dunaföldvár, 2022. október 18.  

 

     Horváth Zsolt  

     polgármester sk. 

 
 

https://or.njt.hu/eli/v01/733469/r/2020/3/2022-09-01
https://or.njt.hu/eli/v01/733469/r/2020/3/2022-09-01
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

1. nem támogatja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának kérelmét. 

2. felkéri a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Irodáját, nyújtson 

segítséget a családnak az ügyek intézésében, a teljes körű tájékoztatásban. 

 

Határidő: azonnal    

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 

2. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

3. Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja 

 
 


