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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására az 
alábbiak miatt teszek javaslatot. 
 
A tavalyi évben amellett, hogy önkormányzati üzemeltetésbe került a dombóvári Farkas 
Attila Uszoda, elhatároztuk, hogy hozzálátunk az úszás, mint az egyik legtöbb pozitív 
hatással járó sport népszerűsítéséhez. Ennek érdekében több, az uszodát érintő 
intézkedést is tettünk. Mindemellett városunkban is nagyon sok olyan gyermek van, akik 
olyan betegségekkel küzdenek, amelyek esetében hatékonyan lehet alkalmazni a 
gyógyúszást az egészségi állapot javításának, fenntartásának támogatása 
érdekében. Tekintettel erre, szeretném javasolni a Képviselő-testület számára, hogy a 
dombóvári lakcímmel rendelkező, 18. életévüket be nem töltött személyek gyógyúszás 
bérleti díjához hozzájárulva az önkormányzat nyújtson havonta 3.000,- Ft összegű 
települési támogatást. Javaslom, hogy az uszodával együttműködve kerüljön 
ellenőrzésre az, hogy egy gyermek hány alkalommal hiányzott az adott hónapban, és 
ebből mennyit volt orvos által igazoltan távol. Ezt azért tartom fontosnak, mert 
szükségtelen megállapítani a támogatást annak, aki indokolatlanul sokat, vagy igazoltan, 
de három alkalomnál többet hiányzik egy hónapban. 
 
A fent taglalt támogatási forma bevezetésével egyidejűleg a szociális rendeletünk teljes 
felülvizsgálatát indokoltnak tartottuk az alábbi okok miatt. 
 
A Rendelet 4. § (3) bekezdésében vannak felsorolva az adott támogatási formára 
vonatkozó, függelék szerinti kérelmek. Javaslom ezen felsorolás törlését, mivel 
jogalkotási szempontból nem megfelelő, ha a rendelet részeként, annak szövegében 
kezeljük a függeléket. Mindemellett természetesen a támogatásokhoz benyújtandó 
kérelmek a továbbiakban is hozzá lesznek fűzve a rendelethez. 
 
A nyugdíj emelkedése miatt több olyan eset is előfordult, hogy az emelkedés 
következtében nem voltak jogosultak a kérelmezők bizonyos ellátásokra. Ezen kívül 
meglátásom szerint az egyszemélyes háztartásokban a rezsiköltség jóval nagyobb terhet 
ró egy főre, mint egy több személyből álló háztartás tagjaira, ezért javaslom, hogy a 
Rendeletnek a 6. §-ban található, lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezései 
között külön kerüljön szabályozásra az egy főre jutó jövedelem az egyszemélyes 
háztartások esetében és a több személyből álló háztartások esetében. Javaslom, hogy az 
egyszemélyes háztartások esetében az egy főre jutó jövedelem összege 85.500,- Ft, azaz 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-ban legyen megállapítva. 
 
A lakásfenntartási támogatás 6. § (6) bekezdése határozza meg azokat a mellékleteket, 
amelyeket a kérelem benyújtásával együtt szükségszerű benyújtani. Annak a) pontja 
rendelkezik arról, hogy a háztartás rezsiköltségeit igazoló, egy hónapnál nem régebbi 
számlákat, bizonylatokat is be kell csatolni. Azonban szükségszerű meghatározni azt is, 
hogy a benyújtásra kerülő számlák, bizonylatok a kérelmező nevére vagy a vele közös 
háztartásban élő személy nevére, illetve lakásbérleti jogviszony esetén a bérbeadó 
nevére szóljanak. 



 
A Rendelet 9/A. §-a szól a szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatásáról, 
amelynek célja a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára történő rákötés 
elősegítése. Azonban figyelemmel arra, hogy a minimálbéremeléssel és a 
nyugdíjemeléssel a családban lévő jövedelmek nőttek, ezért a kérelmezők száma 
csökkent. Erre tekintettel indokoltnak tartom, hogy a támogatásra való jogosultság 
növelése érdekében az egy főre jutó jövedelemhatárokat módosítsuk a következők 
szerint. Jelenleg a több személyes háztartások esetében az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, ezt 
javaslom 300%-ra emelni. Egyedülálló esetében az egy főre jutó jövedelem nem 
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, ezt 
400%-ra javaslom megemelni. 
 
A Rendeletünk 9/D. §-a rendelkezik az egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások 
költségeinek megtérítéséről. Mivel sok olyan ember van, aki például a minimálbér 
emelkedése miatt, vagy a nyugdíj emelkedése miatt nem felel meg a jogosultsági 
feltételeknek, ezért ugyancsak fontosnak tartom, hogy az egy főre jutó jövedelemhatár 
összegét megemeljük. Javaslom, hogy mindkét típusú védőoltás esetében az egy főre 
jutó havi jövedelem összege ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének - jelenlegi 350%-a helyett - a 400%-ot.  
 
A rendkívüli települési támogatások között, a 13. § (14) bekezdése a gyermek születése 
esetén jelentkező többletkiadások miatt nyújtandó rendkívüli, pénzbeli települési 
támogatásról szól, amely meghatározza, hogy ezen támogatás igénylése iránti kérelmet 
a születést követő 30. napig lehet benyújtani. Figyelemmel arra, hogy több szülő is 
jelezte már felénk azt, hogy a 30 nap nem elegendő, mivel ez idő alatt nem készül el a 
gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét megállapító kártya, ezért javaslom, hogy 
a jelenlegi határidőt 60 napra módosítsuk. 
 

*** 
 
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 az aktuális 
jövedelmi, valamint nyugdíj helyzetre tekintettel a korábban támogatásra jogosultak 



ismét jogosulttá váljanak a támogatás igénybevételére. Ezen kívül arra törekedtünk, 
hogy hozzájáruljunk azon személyek kiadásaihoz, akiknek gyógyúszást kell igénybe 
venniük. 
 
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 jövedelemhatárok módosítására kerül sor, így az ügyfelek 
számának növekedése várható. 
 
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 új támogatási forma bevezetése, valamint a jelenlegi támogatási 
formák kedvezőbbé tétele miatt van szükség. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendeletmódosítás és az alábbi határozati 
javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
az „Egészségügyi prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás költségeinek 

támogatása” fedezetének biztosításáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi prevenciót és 
rehabilitációt szolgáló gyógyúszás költségeinek támogatására a 2019. évi 
költségvetésében 1.000.000,-Ft-ot különít el. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat megjelenítéséről az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének 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) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról 
szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) 
bekezdése a következő o) ponttal egészül ki: 

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

 
„o) egészségügyi prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás költségeinek 
támogatása.” 

 
(2) A Rendelet a következő 9/H. alcímmel és 9/H. §-al egészül ki: 
 

„9/H 
Egészségügyi prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás költségeinek 

támogatása 
 

9/H. § 
 

„(1) A képviselő-testület egészségügyi prevenció, valamint rehabilitáció érdekében 
támogatást nyújt a dombóvári Farkas Attila Uszodában igénybe vett gyógyúszás 
költségeinek támogatásához. 

 
(2) A képviselő-testület települési támogatásként 3.000,- Ft összegű költségtérítést 

nyújt a gyógyúszás bérleti díjához azon Dombóvár város közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen ott élő azon szülő részére 
a) akinek a gyermeke szakorvos vagy háziorvos által kiállított szakvélemény 

alapján gyógyúszásra jogosult, és 
b) aki vállalja, hogy gyermeke részt vesz az oktató által szervezett gyógyúszásokon, 

és 
c) aki tudomásul veszi, hogy amennyiben a gyermeke havonta 3 alkalomnál 

többször hiányzik, a támogatásra nem jogosult, és 



d) aki vállalja, hogy a gyermek távollétének okát orvos által kiállított igazolással 
alátámasztja, valamint 

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

 
(3) Az (2) bekezdésében foglalt támogatás az uszoda által igazoltan befizetett költségek 

után pénzbeli ellátás formájában kerül megállapításra a kérelem benyújtását 
követő hónaptól kezdődően.  

 
(4) A kérelméhez mellékelni kell  

a) a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a család 
jövedelemigazolását, 

b) a kérelmező azzal kapcsolatos nyilatkozatát, hogy vállalja, hogy gyermeke részt 
vesz az oktató által szervezett gyógyúszásokon, továbbá, hogy a gyermek 
távollétének okát orvos által kiállított igazolással alátámasztja, valamint 
tudomásul veszi, hogy amennyiben a gyermeke havonta 3 alkalomnál többször 
hiányzik, a támogatásra nem jogosult, 

c) a gyermeke részére szakorvos vagy háziorvos által kiállított igazolást arról, 
hogy szakvélemény alapján gyógyúszásra jogosult. 

 
(5) Az (2) bekezdésében foglalt támogatás kifizetéséhez szükségszerű, hogy az uszoda 

minden hónap 5. napjáig értesítse az önkormányzatot az érintett gyermek 
gyógyúszáson történő részvételéről, és a befizetett költségekről. 

 
(6) Az uszoda által megküldött igazolások feldolgozását követően a jogosult személyek 

részére a támogatás az Önkormányzati Hivatal pénztárában kerül kifizetésre 
készpénzben minden hónap 20. napjáig.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A kérelem elbírálásához a kérelmezőnek az adott szociális ellátási formára 
vonatkozó kérelmet kell benyújtania. Az egyes ellátások igényléséhez felhasználható 
kérelmek és az igényléshez kapcsolódó egyéb szükséges nyilatkozatok nyomtatványait 
tájékoztató jelleggel a rendelet függeléke tartalmazza.” 

 
3. § 

 
(1) A Rendelet 6. § (4) bekezdés első mondata a következő szövegrésszel egészül ki: 
 
„(4) „…, egyedülálló esetében a 300%-át…”  
 

 
(2) A Rendelet 6. § (6) bekezdés a) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 



„(6) 
a) „…saját vagy a vele közös háztartásban élő, illetve a bérbeadó nevére szóló…”  

 
4. § 

 
A Rendelet 9/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „200%”  szövegrész helyébe a „300%” 
szöveg, a „300%”  szövegrész helyébe a „400%” szöveg lép. 
 

5. § 
 
A Rendelet 9/D. § (3) és (4) bekezdés b) pontjaiban a „350%”  szövegrész helyébe a 
„400%”  szöveg lép. 
 

6. § 
 

A Rendelet 13. § (14) bekezdésének utolsó mondatában a „30. napig” szövegrész 
helyébe a „60. napig”  szövegrész lép. 
 

7. § 
 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. március 4-én lép 
hatályba. 

 
(2) Az 1. § 2019. április 1-jén lép hatályba.  

 
 
 
 Szabó Loránd dr. Szabó Péter 
                    polgármester      jegyző 
 
  



Részletes indokolás 
 

1. § 
 

A Rendeletbe új települési támogatási formát vezetünk be. 
 

 
2. § 

 
A Rendelet szövegéből törlésre kerül a függelékek felsorolása. 
 

3. § 
 
A lakásfenntartási támogatás esetében külön állapítjuk meg az egyedülállók esetében 
alkalmazandó jövedelemhatárt, valamint pontosításra kerül a támogatás iránt, a 
kérelemhez csatolandó melléklet. 
 

4. § 
 
A szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatásánál a jövedelemhatárok növelése 
történik meg. 
 

5. § 
 
Az egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének megtérítése iránti 
támogatás esetében növelésre kerülnek a jövedelemhatárok. 
 

6. § 
 
A gyermek születése esetén jelentkező többletkiadások miatti rendkívüli települési 
támogatás iránti kérelem benyújtásának határidejét a duplájára növeljük. 
 

7. § 
 
A Rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
 


