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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szociális érzékenységét 
bizonyította, hogy a települési támogatások körében szinte valamennyi napi problémát 
jelentő és nehéz élethelyzetre segítséget kínált azzal, hogy folyamatosan emelkedő 
összegben 13  jogcímen és 21 nevesített okból nyújtott pénzbeni vagy természetbeni 
juttatást. A Képviselő-testület ezen az elven a továbbiakban sem kíván változtatni, ám 
a tapasztalatok és jelzések alapján felül kellett vizsgálnia egyes támogatások 
indokoltságát és eredményességét.  
 
Anomáliaként merült fel, hogy a személytaxi-szolgáltatás igénybevételének 
támogatása a túlságosan magasan megállapított jövedelmi határ miatt nem követi 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) 
rászorultsági alapelvét, a közjegyzői díjak drasztikus emelkedése miatt pedig a 
lakásbérleti szerződések közokiratba foglalásának támogatása vált aránytalanul nagy 
összegű juttatássá.  
 
A hivatal jelenleg vizsgálja azt, hogy a bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatására 
a fenntartói jogok átadását követően is szükség van-e. A már megállapított ellátások – 
a térítési díjak megállapításának időpontjához igazodva – 2020. március 31. napjáig 
szólnak. Annak érdekében, hogy a végleges döntés meghozatalához szükséges 
egyeztetéseket le tudja a hivatal folytatni, javaslom a rendeletbe foglalni, hogy a 
kérelmeket kizárólag az adott év március 1. és 31. napja között lehessen benyújtani. 
 
A rendkívüli települési támogatások körében elsősorban az adminisztrációs terhek 
csökkentése indokolja, hogy a kérelmezők az eddigi négy alkalom helyett, csak kétszer 
adhassák be az igényüket, és ugyancsak az adminisztrációs terhek csökkentését jelenti, 
ha a támogatások készpénzben kerülnek kifizetésre. Ezzel együtt viszont javaslatot 
teszek arra, hogy az éven belül adható támogatás összegét emeljük 20.000,- forintra. 
 
Javasolom ezért a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelet módosításainak 
elfogadását. 
 

*** 
 
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 hatását felmérve arra törekedtünk, hogy a rászorultsági alapon 
szociális ellátásra jogosultak körének nyújtsunk támogatást.  
  
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, illetve egészségügyi 
hatásai nincsenek. 
 
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 
hatása: 

A Rendelet az Közös Önkormányzati Hivatal adminisztratív terheit csökkenti.   
 
 
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

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

A rendeletmódosításra a települési támogatások kiegyensúlyozottabb elosztása 
érdekében van szükség  

 
 
 
 Kerényi Zsolt 
 alpolgármester 
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…../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. § 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 
8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) 9/B. § (2) 
bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 
 
„A támogatási kérelem benyújtására évente egy alkalommal, március 1. és 31. napja 
között van lehetőség.” 

2. § 
 
A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„A rendkívüli települési támogatást készpénzben kell nyújtani.” 

 
3. § 

 
A Rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„Rendkívüli települési támogatás egy naptári évben és egy családnak legfeljebb két 
alkalommal és évente összesen legfeljebb 20.000,- forint összegben adható. Az első és 
a második támogatási kérelem között legalább három hónapnak el kell telnie.” 
 

4. § 
 

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba és annak rendelkezéseit a hatályba lépést 
követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
 

5. § 
 

 

 



 

(1) Hatályát veszti a Rendelet  
a) 2. § (2) bekezdésének i) és p) pontja; 
b) 9/C. §-a, 
c) 9/I. §-a. 

 

Pintér Szilárd        dr. Szabó Péter 
polgármester         jegyző 



Részletes indokolás 
 

1.§ 
 
 
A támogatási kérelem benyújtásának időszakát határozza meg. 
 

2-3.§ 
A települési támogatások pénzbeni kifizetése az adminisztrációs terheket csökkenti, 
egyben megemeli az adható összeg mértékét. 
 
 
A támogatási formák nem felelnek meg a szociális törvényben megfogalmazott 
rászorultsági alapelvnek.  
 

4.§ 
 
A hatályba lépésről rendelkezik.  A módosítás nem érinti a korábbi szabályok alapján 
megállapított ellátásokat. 

 
5.§ 

 
A hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. 
 
 


