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Tisztelt Képviselő-testület!
Az adósságkezelési tanácsadás során való közreműködést az új szociális ellátó
intézmény létrejöttével, 2016. január 1-től a Dombóvári Humán Szolgáltató Intézmény
„Kapocs” Szociális Alapszolgáltató Központ régi/új kollégái vették át. Az azóta eltelt
időszakban több, hozzájuk forduló rászorulónak is segítettek az önkormányzati
szociális ellátások igénylésében. Az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételével
kapcsolatban is több esetben nyújtottak tájékoztatást, illetve jelenleg három személy
esetében megkezdődött náluk az adósságkezelési eljárás, ők valószínűleg jogosultak
lesznek az adósságkezelési önkormányzati támogatás igénybevételére. Az eddigi
tapasztalatok alapján az intézményvezető asszony, Horváthné Gyánó Bernadett 2016.
március 9-én az intézményi térítési díjakra vonatkozó javaslata mellett az
adósságkezelési szolgáltatás feltételeinek a módosítására is javaslatot tett. A javaslat
tartalmazta az adósságcsökkentési támogatásba bevonható adósságtípusoknál a
figyelembe vehető összegek maximális mértékének a felemelését az alábbiak szerint:
Adósság típusok:

a) vezetékes gázdíjtartozás

Összegük felső határa:
korábban:
2015.03.01„Kapocs” által
től:
javasolt:
200.000,- Ft
60.000,80.000,-

b) áramdíjtartozás

200.000,- Ft

60.000,-

80.000,-

c) víz- és csatornahasználati
díjtartozás
d) szemétszállítási díjtartozás

100.000,- Ft

20.000, -

50.000, -

50.000,- Ft

10.000,-

20.000,-

50.000,- Ft

10.000,-

nincs javaslat

f) lakbérhátralék

100.000,- Ft

100.000,-

nincs javaslat

g) távhő-szolgáltatási
díjtartozás

100.000,- Ft

60.000,-

nincs javaslat

e) közös költség hátralék

Az intézményvezető javasolta továbbá az adósságcsökkentési támogatás mértékének a
felemelését 100.000,-Ft-ról 150.000,-Ft-ra.
Javasolta továbbá, hogy legyen lehetőség az adósságkezelési támogatás és a
lakásfenntartási támogatás párhuzamos folyósítására.
Egyeztettem 2016. április 16-án a „Kapocs” munkatársaival, akik szintén jelezték,
hogy szerintük nagy segítség lenne az érintetteknek, ha az adósságkezelési támogatást
és a lakásfenntartási támogatást egyidejűleg megkaphatnák. Jelenleg a szociális
ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet kimondja, a két ellátás egy
háztartás tagjainak egyidejűleg nem folyósítható. Volt olyan ügyfelük, aki nem akart
az adósságkezelési támogatás miatt lemondani a lakásfenntartási támogatásáról, és
olyan is, aki emiatt inkább az általa korábban igénybe nem vett lakásfenntartási
támogatás kérelmezését választotta, mert annak az igénylése jóval egyszerűbb eljárás
keretei között történik.

2015 márciusában a Kormány hatályon kívül helyezte a szociális ellátásokról és a
szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvényből az adósságkezelési támogatásra
vonatkozó rendelkezéseket. Azzal, hogy az akkor elfogadott szociális ellátásokról
szóló önkormányzati rendeletében az önkormányzatunk továbbra is biztosítani kívánta
az adósságkezelési szolgáltatást, egyértelművé tette, hogy támogatni szeretné az
adósságterhekkel küzdő családokat, rászorulókat terheik viselésében. Szeretnénk
elérni, hogy minél több rászoruló vehesse igénybe ezt a szociális ellátást, ezért
kezdeményezem a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását
úgy, hogy legyen lehetőség a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési
szolgáltatás egyidejű igénybevételére. Javaslom továbbá víz- és csatornahasználati
díjtartozás figyelembe vehető maximális összegének a felemelését 25.000,-Ft-ra. Ez
becsléseink szerint mintegy három havi vízdíjnak megfelelő összeg. A többi esetben a
figyelembe vehető maximális adósság összegek felemelését nem javaslom, hiszen
éppen azt szerettük volna elérni a támogatás feltételeinek a meghatározásánál, hogy a
rászorulók ne várják meg az adósságaik halmozódása során azt, hogy túl sok adósság
gyűljön össze, hanem már két-három havi közüzemi tartozás esetén forduljanak
segítségért a családsegítő munkatársaihoz.
A módosítást javaslom 2016. május 1. napjával hatályba léptetni.
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 rendelettervezet alapján a lakosság nagyobb rétege lesz jogosult adósságcsökkentési
támogatásra.
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:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a Dombóvári Humán
Szolgáltató Intézmény, illetve az Önkormányzati Hivatal keretén belül rendelkezésre
állnak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendeletmódosítással több rászoruló részesülhet adósságcsökkentési támogatásban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendeletmódosítás elfogadását.

Kiss Béla
alpolgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2016. (…….) 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) 8. § (16) bekezdés
c) pontjában a „20.000,-Ft”” szövegrész helyébe a „25.000,-Ft” szöveg lép.
2. §
Hatályát veszti a Rendelet 8. § (12) bekezdés c) pontja.

3. §
Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik:
1. §
A rendelettervezet ezen szakasza felemeli a víz- és csatornadíj-tartozások
adósságkezelési szolgáltatás keretében figyelembe vehető maximális összegét.
2. §.
A rendelettervezet ezen szakasza hatályon kívül helyezi a lakásfenntartási támogatás
és az adósságcsökkentési támogatás egyidejű igénybe vételére vonatkozó tilalmat.
3. §
A rendelettervezet hatálybalépéséről rendelkezik.

