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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I.   
 
A Képviselő-testület a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati 
rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) 2019. április 1. napjától új települési 
támogatásként bevezette az „egészségügyi prevenciót és rehabilitációt szolgáló 
gyógyúszás költségeinek támogatása” elnevezésű támogatást. A támogatás gyakorlati 
alkalmazása során azonban ismét felmerültek olyan kérdések, amelyek miatt indokolt 
pontosítás céljából kiegészíteni a támogatásról rendelkező 9/H. §-t. 
 
A támogatás felvételéhez szükségszerű, hogy a jogosult a rendelet (2) bekezdésében 
foglalt feltételeknek megfeleljen. Ezen feltételek között szerepel az, hogy a 
támogatással érintett a tárgyhónapra megvásárolja a bérletet, valamint az is, hogy 
havonta 3 alkalomnál többször nem hiányozhat, és a gyermek távollétének okát orvos 
vagy szülő által kiállított igazolással alá kell támasztania. Az (5) bekezdés szerint a 
támogatás kifizetéséhez szükséges, hogy az uszoda minden hónap 5. napjáig értesítse 
az önkormányzatot ezen feltételek teljesüléséről. Értelemszerűen az uszoda ezekről 
adatot szolgáltatni felénk csak a támogatással érintett hónapot követően tud, tehát a 
tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig. 
 
A (6) bekezdés alapján az uszoda által megküldött igazolások feldolgozását követően a 
jogosult személyek részére a támogatás az Önkormányzati Hivatal pénztárában kerül 
kifizetésre készpénzben minden hónap 20. napjáig. Tehát amennyiben az 
adatszolgáltatás alapján minden feltételnek megfelel, abban az esetben a hivatal 
levélben értesíti a jogosultat arról, hogy a hivatali pénztárban felveheti a támogatást, 
értelemszerűen ez esetben is csak a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig.  
 
Annak ellenére, hogy a fentiek alapján az uszoda a jogosultsági feltételeknek való 
megfelelésről csak utólag tud a hivatal felé adatot szolgáltatni, úgy vélem, hogy 
pontosítás végett az (5) bekezdésbe szükségszerű beilleszteni azt, hogy az uszoda 
adatszolgáltatása minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik a tárgyhónap 
vonatkozásában, továbbá a (6) bekezdésbe azt, hogy a támogatást minden 
tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig lehet felvenni. 
 
Ezen támogatási formával a 18. életévüket be nem töltött dombóvári lakosok 
gyógyúszás bérleti díjához járulunk hozzá. A rendeletben több helyen utalunk a 
gyermekre, azonban javaslom, hogy pontosítás céljából definiáljuk is a gyermek 
fogalmát. 
 
II.   
 
A Rendelet 9/I. §-a rendelkezik a „személytaxi-szolgáltatás igénybevételének 
támogatása” elnevezésű települési támogatásról, melynek keretében természetbeni 
települési támogatásként havonta 4 darab retour taxijegyet, illetve 1 darab bérletet 
nyújtunk. Ennek (2) bekezdés a) pontja értelmében a támogatást Dombóvár város 



közigazgatási területén belül lehet felhasználni, amelybe beletartoznak Dombóvár 
olyan városrészei is, mint például Gunaras, Szőlőhegy, Szarvasd, Szilfás, Mászlony. 
Figyelemmel arra, hogy ez utóbbi három városrész vonatkozásában tanyagondnoki 
szolgáltatás is működik, melynek keretében be tudnak utazni városunkba az ott lakók, 
ezért javaslom a támogatásról rendelkező 9/I. § kiegészítését azzal, hogy Szilfás, 
Mászlony és Szarvasd városrészek lakóinak ezen helyszínekről történő utazásuk esetén 
havonta 2 darab retour taxijegyet, illetve 1 darab bérletet nyújtsunk. 
 
A (2) bekezdés b) pontja határozza meg azon úti célokat, amelyekre történő utazás 
során a támogatást fel lehet használni. Bár a közigazgatási terület fent említett 
városrészein belül nincsenek ilyen úti célok, azonban pontosítás céljából javaslom 
beírni a szövegbe, hogy a támogatást csak a Dombóvár város területén lévő úti célokra 
lehet igénybe venni. 
 
A (3) bekezdés alapján a támogatás a kérelem benyújtását követő hónaptól kezdődően 
kerül megállapításra. Annak érdekében, hogy a jogosultsági feltételek teljesülését 
ellenőrizni tudjuk, szükségesnek tartom azt, hogy a támogatást az adott év december 
31. napjáig állapítsuk meg. 
 

*** 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 
jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
 
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett 
előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: 
 
Az önkormányzati rendelet módosításának előzetes hatásvizsgálata:  
 
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatásai: 
 
A rendelet társadalmi és gazdasági hatását felmérve arra törekedtünk, hogy a 
támogatási formákat pontosítsuk, valamint a személytaxi-szolgáltatás esetében a 
tanyagondnoki szolgáltatással érintett és nem érintett városrészek lakói között 
arányosan nyújtsuk a támogatást. Költségvetési hatásai nem mérhetőek. 
 
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:  
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs, 
egészségügyi hatásai nem mérhetők. 
 
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 
hatása: 



Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
 
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek a hivatal 
keretén belül rendelkezésre állnak.  
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

A rendeletmódosításra a pontosítás, valamint a települési támogatás arányosabbá tétele 
miatt van szükség. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
  
 Kiss Béla 
 alpolgármester 
 

 
 
 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2019. (…) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) b) pontjában, 32. 
§ (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 
134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról 
szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 9/H. § 
(5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(5) A (2) bekezdésben foglalt támogatás kifizetéséhez szükséges, hogy az uszoda 
minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig értesítse az önkormányzati hivatalt 
a tárgyhónap vonatkozásában az érintett gyermek gyógyúszáson történő 
részvételéről és a befizetett költségekről.” 

 
(2) A Rendelet 9/H. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(6) Az uszoda által megküldött igazolások feldolgozását követően a jogosult 
személyek részére a támogatás az Önkormányzati Hivatal pénztárában kerül 
kifizetésre készpénzben a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig.” 

 
(3) A Rendelet 9/H. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(8) E § alkalmazásában gyermek a 18. életévét be nem töltött kiskorú személy.” 

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 9/I. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A Képviselő-testület természetbeni települési támogatásként havonta 4 darab 
retour taxijegyet, illetve 1 darab bérletet - kivétel ez alól Szilfás, Szarvasd és Mászlony 
városrészek lakói, amely városrészekről történő utazás esetén havonta 2 darab retour 
taxijegyet, illetve 1 darab bérletet - nyújt azon Dombóvár város közigazgatási 
területén lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen ott élő részére 

a) aki tudomásul veszi, hogy a részére kibocsátott taxi jegyet csak a jegyen 
feltüntetett hónap utolsó napjáig lehet felhasználni Dombóvár város 
közigazgatási területén belül, kizárólag a jegyen feltüntetett taxi társaságnál, 



b) aki tudomásul veszi, hogy a támogatást csak az alábbi, Dombóvár város 
területén lévő úti célokra történő utazás során lehet igénybe venni: 
ba) háziorvosi- és fogorvosi ellátás, kórházi ellátás,  
bb) gyógyszertár szolgáltatás, 
bc) a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által biztosított 
idősek klubja, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátása,  

c) aki tudomásul veszi, hogy a taxi szolgáltatás igénybevétele során nem élvez 
elsőbbséget más, a támogatásban nem részesülő utassal szemben, 

d) aki tudomásul veszi, hogy az utazás igénybevételekor, az úti célra történő 
megérkezés során a taxi jegyet és bérletet hitelesítés céljából szükségszerű 
átadni a taxi sofőr részére, valamint 

e) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.” 

 
(2) A Rendelet 9/I. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A (2) bekezdésben foglalt támogatás a kérelem benyújtását követő hónaptól 
kezdődően, az adott év december 31. napjáig állapítható meg.” 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 Szabó Loránd dr. Szabó Péter 
                    polgármester      jegyző 
 
 
  



Részletes indokolás 
 

1. § 
 

A támogatás kifizetésének időpontját, valamint az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás 
idejét pontosítja. Meghatározza a gyermek fogalmát.  
 

2. § 
 
A támogatás arányosítása miatt módosítja az egyes városrészek vonatkozásában 
nyújtott jegyek számát, pontosítja a támogatás felhasználhatóságának helyét, valamint 
meghatározza a támogatás megállapításának határidejét. 
 

3. § 
 
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 


