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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására az 
alábbiak miatt teszek javaslatot. 
 
Számtalan olyan szociálisan rászoruló, nyugdíjas korhatárt betöltött ember él 
városunkban, akik idős koruknál fogva nehezen közlekednek, és nincs olyan 
családtagjuk, hozzátartozójuk, akik tudnának segíteni nekik az orvoshoz, a 
gyógyszertárba, kórházba, vagy egyéb szociális szolgáltatást nyújtó intézménybe, így 
pl. az idősek napközi otthonába történő eljutásban. Sok esetben busz sem közlekedik a 
számukra könnyedén megtehető távolságon belül. Mindez jelentős akadályt jelent 
számukra, ezért szeretném, ha városunk idősebb, 65. életévüket betöltött, és szociálisan 
is rászoruló polgárait támogatnánk abban, hogy a felsorolt helyekre minél könnyebben 
eljuthassanak. Szeretnék a támogatás keretében havonta 4 ingyenes retour taxi jegyet 
biztosítani a jogosultak számára, melynek segítségével 4 oda-vissza utazás keretében 
költségmenetesen közlekedhetnek a rendeletben meghatározott úti célokra, azon 
taxitársaság igénybevételével, amellyel az önkormányzat szerződést köt. Természetesen 
előfordulhat olyan eset is, amikor az utasok a visszautat már nem, vagy csak jelentős 
idő elteltét követően szeretnék igénybe venni, ezért azt javaslom, hogy a támogatást ne 
csak az oda-vissza közlekedésre, hanem 8 alkalommal, a meghatározott helyszínekre 
történő utazásra is igénybe lehessen venni. Annak érdekében, hogy a támogatást 
felhasználóbaráttá tegyük, a jegyekkel egyidejűleg olyan ún. bérletet is kiállítunk, 
amelyen a taxisofőr elvégzi az utazás igénybevételének a hitelesítését, ezáltal a jogosult 
láthatja, hogy mikor, hova és hány alkalommal vett igénybe utazást az adott hónapban. 
Minden egyes utazás során az úticélra történő megérkezéskor – a bérlethez hasonlóan – 
a taxisofőr fogja elvégezni a jegyek hitelesítését is. Ezen jegyeket a taxitársaságnak kell 
begyűjtenie, valamint az önkormányzat részére eljuttatnia. Mivel a támogatás - a 
jogosultsági feltételek fennállása esetén - havi rendszerességgel fog járni a 
jogosultaknak, ezért annak felhasználására minden hónap utolsó napjáig van lehetőség. 
Véleményem szerint ennek a települési támogatásnak a bevezetésével jelentős 
könnyítést nyújtanánk a szociálisan rászoruló nyugdíjasaink részére. 
 
A Rendelet 12. §-a rendelkezik az iskolakezdési támogatásról, amelyet a rendelet 
jelenlegi szövege alapján Erzsébet-utalvány formájában adunk. Tekintettel arra, hogy 
2019. január 1. napjától megszüntették az Erzsébet-utalványok forgalmazását, ezért a 
természetbeni támogatás nyújtását más módon kell megoldani, ami indokolttá teszi a 
rendelet szövegének módosítását is. Javaslatom szerint a továbbiakban is utalvány 
formájában nyújtsuk a támogatást, méghozzá Edenred ajándékutalvány formájában. A 
támogatást jelenleg az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult igénybe venni, aki a 
köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásra nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. Figyelemmel arra, 
hogy a tavalyi évben meglehetősen kevesen, mindösszesen 7 személy nyújtott be 
kérelmet 10 gyermek jogán ezen támogatási forma igénylése iránt, ezért javaslom a 
jogosultak körének kiterjesztését akként, hogy az a gyermek is jogosult legyen a 
támogatásra, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a 



tárgyév július 1. napján fennáll, és általános iskolai vagy középiskolai tanulói 
jogviszonnyal rendelkezik. A támogatás összege jelenleg 6.000,- Ft, amelyet azonban a 
piaci árakra tekintettel javaslok 10.000,- Ft-ra emelni. 
 
A Rendelet 13. §-a határozza meg a rendkívüli települési támogatás nyújtásának formáit, 
feltételeit. Ezen szakasz (5) bekezdése állapítja meg a támogatás igénybevételénél 
figyelembe vett jövedelemhatárt, amely szerint a rendkívüli települési támogatásra csak 
az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, azaz a 37.050,- Ft-ot, 
amely alól kivételt képez a halálesethez kapcsolódóan kért támogatás. Azonban a 
rendelet gyakorlati alkalmazása során a jövedelemhatárt nem csak ez utóbbi esetben 
nem vesszük figyelembe, hanem ugyanezen szakasz (13) és (14) bekezdésében 
meghatározott, a gyermek születése esetén jelentkező többletkiadások miatt nyújtott 
rendkívüli települési támogatás nyújtásakor sem. Ezen ok miatt indokoltak tartom a 
rendelet korrekcióját oly módon, hogy annak 13. § (5) bekezdésében a kivételek között 
kerüljön feltüntetésre ez utóbbi támogatási forma is. 
 

*** 
 
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 városunk idősebb 
polgárai részére megkönnyítsük az egészségügyi, illetve szociális célból igénybe vett 
intézményekbe történő eljutást azáltal, hogy költségmentes taxi utazást biztosítunk 
számukra. Célunk továbbá, hogy a jelenleg igénybe vehető iskolakezdési támogatás 
összegét növeljük, valamint az arra jogosultak körét bővítsük, mivel a mostani 
szabályozás jelentősen szűkíti a támogatásra jogosultak körét. Ezen felül arra is 
törekedtünk, hogy a rendelet korrigálásra kerüljön a gyakorlati alkalmazásának 
megfelelően. Gazdasági hatásai nem mérhetőek. Költségvetési hatásait tekintve 
elmondható, hogy az új települési támogatásra tekintettel a költségvetésben 
szükségszerű elkülöníteni a támogatás fedezetére szánt összeget. Ezen kívül a 
módosításra kerülő iskolakezdési támogatásra is figyelemmel, ugyancsak a szociális 
kiadások emelkedése várható. 
 
 



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 van, mivel új támogatási forma kerül 
bevezetésre, valamint a jelenlegi támogatásra való jogosultak körét és a támogatás 
összegét is növeljük, így az ügyfelek számának növekedése várható. 
 
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 új támogatási forma bevezetése, a meglévő támogatás 
módosítása, valamint a rendelet korrigálása miatt van szükség. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendeletmódosítás és az alábbi határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Az új települési támogatás elnevezésére legkésőbb a testületi ülésen fogok javaslatot 
tenni. A fentiek alapján kérem a rendeletmódosítás és a határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
a 2019. május 1-jétől bevezetésre kerülő új települési támogatási forma 

fedezetének biztosításáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személytaxi-szolgáltatás 
igénybevétele elnevezésű települési támogatás költségeinek támogatására fedezetként 
az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 1.000.000,- Ft-ot különít el. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat megjelenítéséről az 
önkormányzat 2019. évi költségvetése soron következő módosításának előkészítésekor 
gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2019. június 30. 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 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) A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) 
bekezdése a következő p) ponttal egészül ki: 

 
[A képviselő-testület az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezése alapján 
települési támogatást nyújt az alábbi ellátások formájában:] 

 
„p) Támogatás személytaxi-szolgáltatás igénybevétele” 

 
(2) A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet a következő 

9/I. alcímmel és 9/I. §-al egészül ki: 
 

„9/I 
 

Támogatás személytaxi-szolgáltatás igénybevételére 
 

9/I. § 
 
„(1) A Képviselő-testület települési támogatásként a 65. életévüket betöltött nyugdíjasok 

egészségügyi vagy szociális célú közlekedésének könnyítése érdekében támogatást 
nyújt a Dombóváron igénybe vett személytaxi-szolgáltatás költségeihez. 

 
(2) A Képviselő-testület természetbeni települési támogatásként havonta 4 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 taxijegyet csak a jegyen 

feltüntetett hónap utolsó napjáig lehet felhasználni Dombóvár város 
közigazgatási területén belül, kizárólag a jegyen feltüntetett taxitársaságnál, 



b) aki tudomásul veszi, hogy a támogatást csak az alábbi úticélokra 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 személytaxi-szolgáltatás igénybevétele során nem 
élvez elsőbbséget más, a támogatásban nem részesülő utassal szemben. 

d) aki tudomásul veszi, hogy az utazás igénybevételekor, az úticélra történő 
megérkezés során a taxijegyet és bérletet hitelesítés céljából szükségszerű átadni 
a taxisofőr részére, valamint 

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

 
(3) Az (2) bekezdésében foglalt támogatás a kérelem benyújtását követő hónaptól 

kezdődően kerül megállapításra. 
 
(4) A kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan 

a család jövedelemigazolását. 
 

(5) A (2) bekezdésében foglalt támogatás a jogosultsági feltételek fennállásáig 
rendszeres ellátásnak minősül, amelyet az Önkormányzati Hivatal az aktuális 
hónapra szóló jegyek, illetve bérlet postai úton történő megküldésével juttat el a 
jogosult személyek részére a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó 
munkanapjáig.” 

 
2. § 

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

továbbiakban: Rendelet) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A Képviselő-testület települési támogatásként évente egy alkalommal 
ajándékutalvány formájában iskolakezdési támogatást nyújt. Iskolakezdési 
támogatásban részesülhet  

a) az a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága tárgyév július 1. napján fennáll, és általános iskolai vagy 
középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezik, továbbá 

b) az a szülő, nevelőszülő, gyám, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekre 
való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, és a 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át.” 

 
(2) A Rendelet 12. § (3) bekezdésében a „6.000,- Ft” szövegrész helyébe a „10.000,- 

Ft”  szöveg lép. 
  



 
3. § 

 
A Rendelet 13. § (5) bekezdésében az „a (10) bekezdésben szabályozott halálesethez 
kapcsolódóan kért támogatás kivételével” szövegrész helyébe az „a (10) bekezdésben 
szabályozott halálesethez, valamint a (13) és (14) bekezdésben szabályozott gyermek 
születéséhez kapcsolódóan kért támogatás kivételével” szöveg lép.  
 

4. § 
 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. április 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Az 1. § 2019. május 1-jén lép hatályba. A személytaxi-szolgáltatás iránti kérelmek 

2019. április 1-jét követően nyújthatók be. 
 
 
 Szabó Loránd dr. Szabó Péter 
                    polgármester      jegyző 
 
  



Részletes indokolás 
 

1. § 
 

Új települési támogatást vezetünk be. 
 

2. § 
 
Az iskolakezdési támogatása jogosultak körét bővítjük, módosításra kerül a támogatás 
keretében nyújtandó utalvány típusa, valamint a támogatás összege. 
 

3. § 
 
A rendkívüli települési támogatások esetében nem csak a halálesethez kapcsolódóan 
kért támogatás esetében nem veszünk figyelembe jövedelemhatárt, hanem a gyermek 
születése esetén jelentkező többletkiadások esetében sem, ezért a Rendelet korrigálására 
került sor, a gyakorlati alkalmazásának megfelelően.  
 

4. § 
 
A Rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
 


