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Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól
szóló 21/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelet módosítását három indok, a szociális
célú tűzifa támogatásra, illetve az iskolakezdési támogatásra vonatkozó szabályok
módosítása, valamint a távfűtött lakásokban a hőfogyasztás mérhetővé tételéhez való
hozzájárulás miatt kezdeményezem.
I. A szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatos rendelkezések módosítása
Az előterjesztés ezen része már szerepelt a testület előtt a májusi rendes ülésen. Akkor
az előzetes bizottsági tárgyalások során az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a
testület a tárgyalásra a szeptemberi rendes ülésén térjen vissza. Szeptemberben nem
lesz rendes ülés, így a jelen ülésen javaslom módosítani a tűzifa támogatással
kapcsolatos rendelkezéseket.
A Képviselő-testület a 2012. december 4-i ülésén iktatta be a szociális ellátások
megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V. 1.)
rendeletébe a szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó szabályokat. Ezen új
támogatási forma keretében a Humán Bizottság 2012 decemberétől 2013 márciusáig
500 m3 tűzifát osztott szét az igénylőknek. A Kis-Konda patak völgyéből származó
teljes famennyiség kiosztásra került, ezért annak érdekében, hogy továbbra is nyújtani
tudjunk ilyenfajta támogatást, a tavalyi év októberében elkezdtük az újabb tűzifaosztás előkészítését.
A Képviselő-testület a 360/2013. (X. 31.) számú határozatával elrendelte az
önkormányzati tulajdonban álló erdőkben, nagyobb fás területtel rendelkező
ingatlanokon található faállomány tűzifa támogatás céljára való felhasználásának
vizsgálatát. A beszámolót a Képviselő-testület 392/2013. (XI. 28.) határozatával
elfogadta, és e határozatban döntött a végrehajtáshoz szükséges egyéb intézkedések
megtételéről is (kitermelés költségének biztosítása, kitermelt faállomány pótlása,
feketedió-állomány nyilvános pályázat útján történő értékesítése).
Az újdombóvári temető melletti parkolóhoz tartozó dombóvári 3854/1. hrsz.-ú,
beépítetlen területen található, 112 db feketedióból álló faállomány értékesítésére a
pályázati felhívás 2014. január 9. napján jelent meg. A felhívásban – többek között –
kikötésre került, hogy
- a kitermelésre kerülő tűzifa értékű faanyaggal a vevő nem rendelkezhet, az az
önkormányzat tulajdonában marad;
- a vevő feladata a kitermelt tűzifa értékű faanyag beszállítása a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nkft.) székhelyére.
A felhívásra beadott pályázat alapján az Önkormányzat adásvételi szerződést kötött,
amelyben szintén rögzítésre kerültek a fentiekben megjelölt kikötések. A vevő a
szerződéses kikötéseknek eleget tett, így az Nkft. székhelyén jelenleg kb. 40 m3 tűzifa
értékű faanyag áll rendelkezésre.
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A hatályos rendeleti szabályozás az „Élőhely helyreállítás a Kis-Konda patak völgye
természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes
működése érdekében” című projekt keretében kitermelt 500 m3 mennyiségű tűzifához
igazított, azonban a kiosztható fa mennyisége jelenleg ennél jóval kevesebb, ezért erre
tekintettel a jogosulti kör szűkítése szükséges.
Javaslom, hogy rendelkezésre álló kb. 40 m3 tűzifa jogosultjai azok a nagycsaládok
(három és ennél több gyermek) legyenek, amelyeknél az egyik szülő aktív korúak
ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) jogosult,
a másik szülő pedig jellemzően munkanélküli, vagy gyermekgondozási segélyben
(25.650,- Ft) részesül, és ezen kívül a család bevételét kizárólag a családi pótlék
(12.200,- Ft/gyermek) képezi. Ezekben a családokban ugyanis az egy főre jutó
jövedelem minimális, a létfenntartáshoz alig elegendő, így számukra valódi segítség
lenne a téli tüzelő egy részének biztosítása.
A rendelkezésre álló tűzifa mennyiség alapján 1 nagycsalád legfeljebb 2 m3 tűzifa
támogatásban lenne részesíthető.
Javaslom egyúttal, hogy a támogatásról ne a Humán Bizottság, hanem a polgármester
döntsön.
II. Az iskolakezdési támogatásra vonatkozó rendelkezések módosítása
A rendelet legutóbbi módosítása következtében vált elérhetővé a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára 10.000,-Ft összegű
iskolakezdési támogatás Iskolai Erzsébet-utalvány formájában. A támogatást az
kaphatta meg, aki 2014. július 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesült és általános iskolai/középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezett. A
Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében 5.000.000,-Ft-ot különített el
iskolakezdési támogatás nyújtására.
Összesen 458 gyermekre érkezett eddig kérelem a rendeletben meghatározott
határidőig (augusztus 10.), akik meg is kapták a támogatást. Ez azt is jelenti, hogy a
költségvetésben erre elkülönített keret még nem merült ki. Erre tekintettel javaslom a
jogosultsági feltételeket kiegészíteni azzal, hogy azok a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők is kapjanak támogatást, akik valamely felsőoktatási
intézményben nappali tagozaton hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. A
kedvezményben részesülők kapcsán nincs nyilvántartva, hogy van-e hallgatói
jogviszonya, de előreláthatóan a még rendelkezésre álló keret elegendő lesz.
III. Hozzájárulás a távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való
felszereléséhez
A távhővel fűtött épületek fűtőrendszereiben a fogyasztásarányos díjfizetés feltételei
lakásonkénti hőmennyiségméréssel vagy költségmegosztók alkalmazásával

3

teremthetők meg. A költségmegosztók a hőfogyasztás mértékének megállapítására
alkalmas eszközök, annak a radiátornak a hőleadását mérik, amelyre fel vannak
szerelve (így a csővezetékekét nem), vagyis a hőközponti hőmennyiségmérő által mért
hőfogyasztás felosztására szolgálnak. A távhőszolgáltató az elszámolás során a
társasházakban elhelyezett központi hőmennyiségmérőket veszi alapul. A lakóknak
azonban nemcsak a saját lakásukban felhasznált hőt kell megfizetniük, hanem a
vezetékrendszer hőleadását, a lépcsőházi és/vagy a folyosón elhelyezett radiátorok
által leadott hőmennyiséget és a közös helyiségekben felhasznált hőmennyiséget is. A
költségmegosztás módját, annak arányát az érintett lakóközösség határozza meg, a
megválasztott arányosításnak kiemelkedő jelentősége van. 2011 nyarán került
elfogadásra a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 104/2011. (VI. 29.) Korm.
rendelet, melynek következtében a távhőtörvény végrehajtási rendeletébe a távfűtés
költségeinek megosztása kapcsán új rendelkezések kerültek. Mindeddig a
költségmegosztás szabályai nem voltak tisztázva, az új előírásokkal a cél a fűtési
költségek megosztásának igazságosabbá tétele volt, mivel a társasház közgyűlése,
illetőleg a lakásszövetkezet döntéshozó szerve döntésének igazodnia kell a jogszabályi
keretekhez a költségmegosztási mód meghatározása során. A rendeletben
meghatározott elszámolási módszerek eddig ajánlás szintjén voltak érvényben, de
akadtak olyan lakóközösségek, amelyek ezeket nem vették figyelembe. Ezek esetében
éppen ezért előfordultak kiugró összegű távhőszámlák. A rendeletmódosítás meg
kívánta szüntetni azt a lehetőséget, hogy egyes fogyasztók adott esetben nulla közeli
saját hőfogyasztás mellett, és ebből fakadóan aránytalanul alacsony költségek
megfizetésével élvezzék a vezetékrendszer, illetve a többi lakás által vételezett hő
komfortját, míg más fogyasztók ebből fakadóan kiugróan magas fűtési díjat
fizessenek. A jogszabályváltozás nem tartalmazott arra vonatkozóan rendelkezést,
hogy a korábbi lakóközösségi döntéseket meg kell-e változtatni.
A lakások közötti fogyasztás arányos elosztását lehetővé teszi a fűtési
költségmegosztó, míg a lakásokon kívüli hőfelhasználás a lakások méretével
(légköbméter) arányosan kerül felosztásra a fogyasztók között. A rendelet kiköti, hogy
a légköbméter arányos résznek 30 és 50 százalék közötti súllyal kell megjelennie az
elszámolásban. Ettől eltérni csak energetikai tanúsítvány és energetikai szakértő által
készített számítással lehet eltérni. Továbbá kötelező jelleggel bevezetésre kerültek az
ún. korrekciós tényezők, melyek a kedvezőtlen fekvésű helyiségek (két külső fallal
határolt helyiség, tető alatt, pince felett stb.) esetében, meghatározott százalékos
mértékben (pl. – 20 százalék lapostetős épület esetében, közvetlenül a tető alatt stb.)
csökkentik a helyiségek fekvéséből adódó többlet-hőfogyasztást a költségek
felosztásánál. Ezen túlmenően a szabályozás a lakóépület átlagos fogyasztási
értékeihez képest maximalizálja a fizetendő költségeket is.
A felhasználási helyen az egyes épületrészekre vonatkozó, fűtési célra felhasznált
hőmennyiség és díjának megosztására szolgáló fűtési díjmegosztási arányok
meghatározása a felhasználási hely tulajdonosi közösségének - társasház esetében a
szervezeti-működési szabályzat, lakásszövetkezetnél az alapszabály rendelkezéseivel
összhangban meghozott - döntése alapján a következő módokon történhet:
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a) az épületrészek fűtött légtérfogata alapján, vagy
b) fűtési költségmegosztók alkalmazásával.
A rendelet megszabja, hogy milyen feltételek mellett lehet a fűtési költségmegosztók
alkalmazása mellett határozni.
a) a felhasználási hely külön tulajdonban vagy külön használatban álló
épületrészeiben felszerelt valamennyi hőleadó készülék hőleadása azonos gyártmányú,
egységes értékelési rendszerű fűtési költségmegosztóval kerül meghatározásra, vagy a
felhasználási hely külön tulajdonban vagy külön használatban álló épületrészeiben a
fűtési hőfelhasználás költségmegosztó funkciót ellátó hőfogyasztás-mérővel önállóan
mérhető,
b) a felhasználási hely valamennyi épületrészében, ahol az a falazat megbontása
nélkül műszakilag megoldható, a hőleadó készülékek hőleadása szabályozható,
c) a fűtési költségmegosztó vagy a költségmegosztó funkciót ellátó fűtési
hőfogyasztás-mérő felszerelését végző gazdálkodó szervezet a mérési pontosságot
gyártói megfelelőségi tanúsítvánnyal igazolja,
d) a fűtési költségmegosztó vagy a költségmegosztó funkciót ellátó hőfogyasztásmérő felszerelése a vonatkozó jogszabályi és műszaki előírásoknak megfelelően
történt,
e) a fűtési költségmegosztókat a felszerelésüket követően beavatkozás, leszerelés
megakadályozása céljából plombával látták el, és
f) a fűtési költségmegosztók leolvasása, működőképességük és a plomba
sértetlenségének ellenőrzése az elszámolási időszak végén a tulajdonosi közösség által
meghatározott időpontig megtörténik.
Ha a tulajdonosi közösség költségmegosztók alkalmazásáról dönt, akkor gondoskodnia
kell a költségmegosztók felszereléséről, működtetéséről, karbantartásáról, időszakos
ellenőrzéséről, adatainak leolvasásáról, kiértékeléséről és a fűtési díjmegosztási
arányok, valamint a melegvíz-díjmegosztási arányok kiszámításáról, továbbá viseli az
ezekkel kapcsolatos költségeket. A lakóközösség a fenti feladatokkal egy céget is
megbízhat, a megbízási szerződés tartalmára a rendelet követelményeket is előír. Ha
ez a szerződés a 2011-es rendeletmódosítás hatálybalépése előtt köttetett, akkor azokat
legkésőbb a 2014. január 1-jét követően induló első elszámolási időszak kezdetéig kell
módosítani, ezt a határidőt egy tavaly év végi rendeletmódosítás írta elő (eddig az új
előírásokat az elszámolási szerződés első módosításakor kellett alkalmazni).
Dombóváron a távhőszolgáltatást végző DALKIA Zrt. ezen rendelkezés alapján azt az
értelmezést követi, hogy az idei elszámolási időszaktól kezdve (2014. augusztus 1.)
azon lakóközösségeknél, ahol nem mindenhol van költségmegosztó, ill. egyedi
hőmennyiségmérő, ott csak a légtérfogat alapján történhet az elszámolás, vagy pedig
minden épületrészben meg kell teremteni a külön mérési lehetőséget.
A dombóvári távhőszolgáltató ez év júniusában küldött tájékoztatást az
Önkormányzat, illetve az érintett lakóközösségek számára a költségmegosztási
rendszerekkel kapcsolatos jogszabályi változásokról. Ennek lényege, hogy csak akkor
alkalmazhatók költségmegosztók a fűtési díjmegosztás és elszámolás során az idei
fűtési idénytől, ha minden fogyasztási helyen van költségmegosztó, vagy mindenhol
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kiépítésre került az egyedi hőmennyiségmérés, vagyis „vegyes rendszernél” már nincs
lehetőség a költségmegosztók figyelembe vételére. Ha nincs minden lakásban (hőleadó
készüléken) külön mérés, akkor csak a légtérfogat alapján történhet az elszámolás.
Az illetékes minisztériumtól állásfoglalást kértem a DALKIA Zrt. jogértelmezésének
helyességéről, válasz egyelőre nem érkezett. Egy uniós irányelv értelmében egyébként
a fogyasztásalapú elszámolás bevezetése érdekében Magyarországon is minden
többlakásos távfűtéses és központi fűtéses lakóépületben kötelező lesz felszerelni
fűtési költségmegosztókat, előreláthatóan legkésőbb 2016. december 31-ig.
A cég az alábbiakról is tájékoztatott:
Városunkban jelenleg 1841 darab lakossági és 181 közületi távhőfogyasztó van. Az 54
távfűtéses épület közül 2014 júniusában
− 3-3 épületnél minden fogyasztó egységesen rendelkezett hőmennyiségmérővel,
illetve hőleadókra felszerelt költségmegosztóval,
− 7 épületnél lakásonként volt külön mérés, de az nem egységes (egyedi
hőmennyiségmérés+költségmegosztó),
− 30 épületnél minden tekintetben vegyes rendszer volt: nincs minden lakásban
költségmegosztó és vannak légköbméter előleg elszámolású fogyasztók.
A DALKIA Zrt tájékoztatása alapján az ilyen vegyes rendszerű épületek esetében
ahhoz, hogy a fűtési költségmegosztók alkalmazhatók legyenek az elszámolás során,
valamennyi lakásban azonos hőmennyiség-mérési megoldásnak kell lennie (vagyis
minden épületrészt vagy fűtési költségmegosztóval vagy lakásonkénti
hőmennyiségmérővel kell felszerelni), ellenkező esetben csak a légköbméter alapú
elszámolást tudja alkalmazni a szolgáltató.
A DALKIA Zrt. kérte a vegyes rendszerű dombóvári tulajdonosi közösségek
nyilatkozatát arról, hogy megteremtik-e az egységes rendszer feltételeit. A cég
tájékoztatása szerint több esetben a légköbméter alapú elszámolást választották, több
helyen pedig vállalták az egységesítést, aminek következtében sok helyen
költségmegosztókat kellett beszerezni azon lakások esetében, ahol ez még nem történt
meg (287 ilyen lakás van). Ahol pedig a lakások túlnyomó többségében egyedi
hőmennyiségmérés került kiépítésre, ott az a döntés született, hogy ez alapján történjen
az elszámolás, így több lakásban ki kell építtetni az egyedi mérést (a DALKIA
tájékoztatása szerint 55 lakásnál merül fel ez a kötelezettség). Egy átlagos lakás esetén
a költségmegosztók beszerzése kb. 20-30.000,-Ft-os kiadást jelent (radiátoronként kb.
6.000,-Ft), míg az egyedi hőmennyiségmérés kialakítása mintegy 300-500.000,-Ft
összegű költséggel is járhat.
A szociális igazgatásról szóló törvény szerint a települési önkormányzat képviselőtestülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan
rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más
pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.
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A fentiek alapján indítványozom, hogy rászorultsági alapon az önkormányzat nyújtson
támogatást a költségmegosztók beszerzéséhez, illetve az egyedi hőmennyiség-mérés
kiépítéséhez a költségek 50%-a erejéig. Erre a célra javaslom 2 millió Ft elkülönítését
a költségvetésben.
A támogatás a távhővel fűtött lakásnak a fűtési költségmegosztóval (amely magában
foglalja az egyedi hőmennyiségmérőt is) való felszerelésével kapcsolatban 2014.
június 1. napját követően felmerülő, számlával igazolt költségek után, lakásonként egy
alkalommal pénzbeli ellátás formájában lenne adható az önkormányzat
költségvetésében erre a célra elkülönített előirányzat erejéig, a kérelmek benyújtásának
időpontja szerinti sorrendben. A támogatásban az részesülhetne, aki a szociális törvény
szerint egyébként jogosult lenne normatív lakásfenntartási támogatásra is, a kérelmező
pedig csak a lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője lehetne, ha lakóhelye vagy
tartózkodási helye az érintett lakásban van.
Normatív lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
250%-át (jelenleg 71.250.-Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak lenne megállapítható,
függetlenül a lakásban élő személyek számától.
A kérelemhez csatolni kell a lakás fűtési költségmegosztóval való felszerelésével
kapcsolatban felmerült számlákat vagy a lakóépület tulajdonosi közössége
képviselőjének nyilatkozatát a fűtési költségmegosztó felszerelésével kapcsolatban
felmerült költségekről, amennyiben annak beszerzése nem lakásonként, hanem a
tulajdonosi közösség részéről közösen történt, továbbá a távhőszolgáltató igazolását
arról, hogy a lakásban a fűtési díjmegosztási arányok meghatározása fűtési
költségmegosztók alkalmazásával történik.
A támogatás összege a fűtési költségmegosztó beszerzésével, beszerelésével vagy
beépítésével kapcsolatban felmerült összes költség 50%-a lenne, de legfeljebb
− 15.000,-Ft az egyszerű költségmegosztó,
− 150.000,-Ft egyedi hőmennyiségmérő esetén.
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 tervezetének előzetes hatásvizsgálata:
1. A tervezett önkormányzati
költségvetési hatásai:

rendelet

várható

társadalmi,

gazdasági,
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A szociális célú tűzifa támogatással az önkormányzat a rászoruló nagycsaládok részére
tud segítséget nyújtani a téli fűtéshez szükséges tűzifa kiegészítéseként.
Az iskolakezdési támogatás kiterjesztésével a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók számára is
lehetőség lenne iskolakezdési támogatás igénylésére.
A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének
támogatásával az önkormányzat csökkenteni tudja az érintett lakásban élő rászorulók
terheit.
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 érdemi hatása nincs.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A szabályozás alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítottak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A KEOP-os projekt véget ért, a korábbi szabályozás a jelenleg rendelkezésre álló
tűzifa mennyiséghez igazodó módosítása szükségszerű.
Ha nem kerülnek kiegészítésre az iskolakezdési támogatás feltételei, akkor a
rendelkezésre álló keret nem kerül teljesen felhasználásra.
A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének
támogatásával az önkormányzat a jövőre nézve ösztönzi, hogy minél több távfűtött
lakásban legyen megteremtve a mérés szerinti hőfelhasználás.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítás
elfogadására.
Szabó Loránd
polgármester
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (….) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének
szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól
szóló 21/2006. (V.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §
A szociális rászorultságtól függő ellátások formái
(1)A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közé tartozik
a) az önkormányzati segély, amely az e rendeletben meghatározottak szerint
természetbeni ellátás formájában is nyújtható,
b) a távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének
támogatása,
c) az utazási költségtérítés.
(2) A szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások közé tartozik
a) a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés,
b) a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása méltányossági jogcímen,
c) az adósságkezelési szolgáltatás,
d) az utazási támogatás,
e) a HPV elleni védőoltás támogatása,
f) az iskolakezdési támogatás,
g) szociális célú tűzifa támogatás.
(3) A pénzbeli ellátások körében kerülnek meghatározásra az Szt szerint az aktív
korúak ellátásával összefüggésben önkormányzati rendeletben megállapítandó
szabályokat tartalmazó rendelkezések.”
2. §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§
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A képviselő-testület a 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzbeli és természetbeni
ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármesterre ruházza át.”
3. §
A Rendelet 5. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
„g) a távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének
támogatásához a 14. melléklet szerinti kérelem.”
4. §
A Rendelet 11/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/A. §
A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének
támogatása
(1) A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének
támogatásának célja a távhővel ellátott dombóvári épületek lakásonkénti
hőfogyasztásának mérésére alkalmas eszközök felszerelésének, beszerelésének
elősegítése a fűtéskorszerűsítés érdekében.
(2) A támogatás a távhővel fűtött lakásnak a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi
XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/A. § 4.
pontja szerinti fűtési költségmegosztóval (a továbbiakban: fűtési költségmegosztó) való
felszerelésével kapcsolatban 2014. június 1. napját követően felmerülő, számlával
igazolt költségek után lakásonként egy alkalommal pénzbeli ellátás formájában
adható. A támogatás az önkormányzat költségvetésében erre a célra elkülönített
előirányzat erejéig a kérelmek benyújtásának időpontja szerinti sorrendben adható.
(3) A támogatásban az részesíthető, aki megfelel az Szt. szerint a normatív
lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeinek.
(4) A támogatásban a lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője részesülhet, ha lakóhelye
vagy tartózkodási helye az érintett lakásban van.
(5) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek számától.
(6) A támogatás iránti kérelmet a 14. melléklet szerinti nyomtatványon lehet
benyújtani.
(7) A kérelemhez csatolni kell
a) a lakás fűtési költségmegosztóval való felszerelésével kapcsolatban felmerült
számlákat eredetben,
b) a lakóépület tulajdonosi közösségét képviselő nyilatkozatát a fűtési
költségmegosztó felszerelésével kapcsolatban felmerült költségekről,
amennyiben annak beszerzése nem lakásonként, hanem a tulajdonosi közösség
részéről közösen történt,
c) a távhőszolgáltató igazolását arról, hogy a lakásban a fűtési díjmegosztási
arányok meghatározása fűtési költségmegosztók alkalmazásával történik.
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(8) A támogatás összege a fűtési költségmegosztó beszerzésével, beszerelésével vagy
beépítésével kapcsolatban felmerült összes költség 50%-a, de legfeljebb
a) 15.000,-Ft a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/A. § 4. pontjának a) és b)
alpontja szerinti fűtési költségmegosztó esetén,
b) 150.000,-Ft a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/A. § 4. pontjának
c) alpontja szerinti fűtési költségmegosztó esetén.
5. §
A Rendelet 19/C §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19/C. §
Iskolakezdési támogatás
(1) Évente egy alkalommal természetbeni juttatásként Iskolai Erzsébet-utalvány
formájában 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 gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága a kérelem benyújtásának napján fennáll, és felsőfokú oktatási
intézménnyel nappali tagozaton hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti iskolakezdési támogatás iránti kérelmet a tárgyév
július 1. napját követően augusztus 10. napjáig lehet benyújtani a 13. melléklet szerinti
nyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény 30 napnál nem
régebbi igazolását arról, hogy a tanulói jogviszony a kérelem beadásakor fennáll.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti iskolakezdési támogatás iránti kérelmet a tárgyév
szeptember 1. napját követően szeptember 30. napjáig lehet benyújtani a 13. melléklet
szerinti nyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell a felsőfokú oktatási intézmény 30
napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a hallgatói jogviszony a kérelem
beadásakor fennáll.
(4) Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft.”
6. §
A Rendelet a következő 19/D. §-sal egészül ki:
„19/D. §
Szociális célú tűzifa támogatás
(1) A téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában
támogatás nyújtható az újdombóvári temető melletti parkolóhoz tartozó, dombóvári
3854/1. hrsz.-ú beépítetlen területen kitermelt feketedió faállomány összmennyisége
erejéig.
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(2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, aki
a) családjában három vagy ennél több gyermeket nevel,
b) ő, vagy házastársa, élettársa aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, rendszeres szociális segély) részesül, és
c) lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
(3) A támogatás iránti igényeket a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségétől függően, de
legkésőbb 2014. október 31. napjáig lehet benyújtani a 11. melléklet szerinti
formanyomtatványon.
(4) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, legfeljebb 2
m3 tűzifa mennyiségig, kizárólag természetbeni ellátás formájában.
(5) A tűzifa házhozszállításáról a támogatásban részesült személy köteles
gondoskodni.”
7. §
(1) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
8. §
A Rendelet kiegészül az e rendelet 3. mellékletét képező 14. melléklettel.
9. §
Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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1. melléklet a …./2014. (…) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 21/2006. (V.1.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
szociális célú tűzifa támogatás megállapításához
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: …………………………………….
Születési neve: ……………………………
Anyja neve: ……………………………….
Születési hely, év, hó, nap: …………………………………..
Lakóhely: …………………………………………………….
Tartózkodási hely: ……………………………………………
TAJ-szám: ……………..

Állampolgársága: ………………….

Kérem, hogy részemre szociális célú tűzifa támogatást megállapítani szíveskedjenek.
Indokaim:

A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:
Név

Születési hely, idő,
anyja neve

fő
Rokoni kapcsolat

TAJ-szám
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II. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy családban élő
gyermekeinek a havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

Kérelmezővel közös családban élő
további személyek

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből
származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
A kérelemhez csatolom
a) a családban élők a kérelem beadását megelőző havi jövedelméről, illetve
rendszeres pénzellátásáról szóló jövedelemigazolásokat
b) munkanélküli esetében a munkaügyi hivatal igazolását.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának
(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság
illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy lakásomat fatüzelésre alkalmas tüzelő
berendezéssel fűtöm.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Dátum: ……………………….

................................................
kérelmező aláírása

„
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2. melléklet a …./2014. (…) önkormányzati rendelethez
„13. melléklet a 21/2006. (V.1.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: …………………………………………………………
Születési neve: ……………………………………………….
Anyja neve: ………………………………………………….
Születési hely, év, hó, nap: …………………………………..
Lakóhely: …………………………………………………….
Tartózkodási hely: ……………………………………………
TAJ-szám: ……………………………………………………
Állampolgársága: ……………………………………………
A kérelmező igényjogosult gyermeke(i):
Név

Születési hely, idő,
anyja neve

Oktatási intézmény

TAJ-szám

Kérelmemhez mellékletként csatolom a 30 napnál nem régebbi
• általános iskolai tanuló jogviszonyt,
• középiskolai tanulói jogviszonyt,
• felsőfokú oktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyt
15

igazoló iskolalátogatási igazolást ….. példányban.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Dátum: ……………………., …………év ………..hó …….nap
………………………………..
kérelmező aláírása”
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3. melléklet a …./2014. (…) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet a 21/2006. (V.1.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM

a távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének
támogatásához
1. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: …………………………………………………………………………….
1.1.2. Születési neve: …………………………………………………………………..
1.1.3. Anyja neve: ……………………………………………………………………..
1.1.4. Születés helye, ideje: ……………………………………………………………
1.1.5. Lakóhely: ………………………………………………………………………..
1.1.6. Tartózkodási hely: ………………………………………………………………
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………….
1.1.8. Állampolgársága: …………………………..
1.1.9.Telefonszám (nem kötelező megadni): ……………………………
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni):
1.2 A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3. Kérelmezővel közös háztartásában (azonos lakcímen) élők száma:
1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A

B

C

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

fő

D
Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

1.
2.
3.
4.
5.

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett
tagjai között van olyan személy:
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a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb
összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma:
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma:
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma:

…. fő
…. fő
…. fő

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.
A jövedelem típusa
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

B.
Kérelmező

C.
A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

Kérelmemhez mellékletként csatolom a
a) a lakás fűtési költségmegosztóval való felszerelésével kapcsolatban felmerült
számlákat eredetben,
b) a lakás épületének tulajdonosi közössége képviselőjének nyilatkozatát a fűtési
költségmegosztó felszerelésével kapcsolatban felmerült költségekről, amennyiben
annak beszerzése nem lakásonként, hanem a tulajdonosi közösség részéről közösen
történt,
c) a távhőszolgáltató igazolását arról, hogy a lakásban a fűtési díjmegosztási arányok
meghatározása fűtési költségmegosztók alkalmazásával történik,
d) a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek tekintetében a
jövedelemnyilatkozat és jövedelemigazolás a rendszeresen mérhető jövedelmeknél
a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, egyéb jövedelmeknél
pedig a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap egyhavi átlag jövedelméről.
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Dátum: ……………………., …………év ………..hó …….nap
………………………………..
kérelmező aláírása”
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