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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. februári ülésén
fogadta el a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.20.) számú önkormányzati
rendeletet, amely 2015. március 1-jén hatályba is lépett.
Új rendelet elfogadására a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény módosítása, illetve ennek nyomán az ellátások finanszírozásának a
megváltozása miatt volt szükség.
A rendelet készítésekor megfogalmazódott az az igény, hogy az ellátások
megállapítása tekintetében, illetve a költségvetési tervezés miatt is legen egy olyan
fordulónap az évben, amellyel az ellátásokat felülvizsgálhatjuk. Ez a fordulónap január
elseje, mert a rendeletünk alapján a lakásfenntartási támogatást a jogosultaknak a
kérelem benyújtását követő hónaptól az adott év december 31. napjáig állapítjuk meg.
Tekintettel erre, az új rendelet alapján biztosított szociális ellátások igénybevételét, a
finanszírozás alakulását áttekintettük a 2015. március 1-től szeptember 30-ig vizsgált
időszakban.
1. A lakásfenntartási támogatás
Települési támogatásként vezettük be az új szociális rendeletben.
A lakásfenntartási támogatás a jogosultsági feltétele volt korábban, hogy az egy
fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladhatta meg a nyugdíjminimum 250 %-át
(71.250,-), ezt a jövedelemhatárt csökkentettük a nyugdíjminimum 200 %-ára
(57.000,-), az osztásnál pedig a háztartás tagjaival számolunk. A támogatás összegének
megállapítása során a háztartás tényleges rezsiköltsége nem volt releváns, most azt a
háztartás összjövedelme és a rezsiköltség arányában fix összegekben határoztuk meg,
(2500,-, 3500,- és 5000,-Ft), amely nem lehet több, mint a ténylegesen számlával
igazolt rezsiköltség.
A támogatást korábban egy évre kellet megállapítani, most a támogatást a kérelem
benyújtását követő hónaptól kezdődően, az adott év december 31. napjáig lehet
megállapítani, így január 1-je a költségvetési tervezés, illetve a jövőbeni
rendeletmódosítások szempontjából fordulónap lehet.
A 2014. évben lakásfenntartási támogatásra összesen: 35.556.650,-Ft-ot fizettünk ki.
A már megállapított normatív lakásfenntartási támogatás 2015. évre áthúzódó része
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2015. március 1-től kifizetett települési támogatás
lakásfenntartásra
2015.09.30-ig
pénzbeli ellátás
1.178.440,természetbeni ellátás
1.580.400,Összesen:
2.758.840,A kifizetett támogatás összege jóval kevesebb, mint az előző évben, az alábbi indokok
miatt:
- a jogosultsági feltételnél a jövedelemhatár csökkent,
- a megállapítás nem visszamenőleges hatályú, mint korábban, hanem a kérelem
beadását követő hónap 1. napjától jár a támogatás,
- a kifizetett összeg korábban nem vette figyelembe a tényleges lakásfenntartási
költségeket, ebből adódtak a nagymértékű közüzemi túlfizetések, most
legfeljebb annyit utalunk, amennyit számlával igazolni tud a fogyasztó.
Javaslom, hogy a Képviselőtestület a jogosultsági feltételeken változtasson
annyiban, hogy a jövedelemhatárt visszaemeli a korábbi szintre, a
nyugdíjminimum 250 %-ára, így mindazok, akiknél a háztartásban az egy főre
jutó jövedelem nem éri el a 71.250,-Ft-ot, jogosultak lehetnének lakásfenntartási
támogatásra, többen kerülhetnének be a rendszerbe.
2. Szociális célú tűzifa támogatás
A szociális célú tűzifa támogatás 2015. márciustól települési támogatásként adható.
2014. évben a segélyezési rendszerben kimutatható anyagi vonzata nem volt, 81
esetben került megállapításra. Korábban az aktív korúak ellátására jogosult személy
kaphatta, most jövedelemhez kötött, hogy ne kelljen a járástól igazolást beszerezni,
hogy részesül-e a kérelmező aktív korúak ellátásában. A jövedelemhatár a
nyugdíjminimum 100 %-a (28.500,-Ft), ugyanakkor a rászorulók érdekében indokolt
lehet a különös méltánylást jelentő esetek szabályozása is, amikor a jövedelemhatártól
függetlenül megállapítható az ellátás. A kérelmek beadására augusztus 1-től március
31-ig van lehetőség, és egy jogosult csak 2 alkalommal kaphat tűzifa segélyt.
Ezek a megállapítások most vannak folyamatban, eddig 42 m3 tűzifa került kiosztásra.
Változtatást nem javaslok.

3. Adósságkezelési szolgáltatás
2015. márciustól az Szt. nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket települési
támogatásként maradt fenn, biztosítása nem kötelező. A tavalyi évben ismételten
bevezetésre került a szociális ellátásaink közé az adósságkezelési szolgáltatás, ezt
2015. március 1-ig 2 fő kérte, 31.465,-Ft összegben.
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A települési támogatásként fenntartott adósságkezelési szolgáltatás körében
csökkentette az önkormányzat az adósságkezelésbe bevont tartozások összegét,
valamint az adósságcsökkentési támogatás összegét is 100.000,-Ft-ra (a korábbi
200.000,-Ft helyett).
Adósság típusok:
a) vezetékes gázdíjtartozás
b) áramdíjtartozás
c) víz- és csatornahasználati
díjtartozás
d) szemétszállítási díjtartozás
e) közös költség hátralék
f) lakbérhátralék
g) távhő-szolgáltatási díjtartozás

Összegük felső határa:
korábban:
2015.03.01-től:
200.000,- Ft
60.000,200.000,- Ft
60.000,100.000,- Ft
20.000, 50.000,- Ft
50.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft

10.000,10.000,100.000,60.000,-

Adósságkezelési szolgáltatásra nem érkezett be kérelem. A kérelmek felvétele és a
családgondozás a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
közreműködésével valósult volna meg, feltételezhető, hogy nem ajánlották fel az
ügyfeleknek ezt az ellátást.
A jogosultsági feltételeket javaslom megváltoztatni úgy, hogy az egy főre jutó
jövedelemhatár emelkedjen, a családban élők esetében a nyugdíjminimum 150
%-áról 200 %-ra, egyedülálló esetében a nyugdíjminimum 200 %-áról 250 %-ra.
Továbbá javaslom azt is, hogy a rendelet 8. § (13) bekezdés c) pontjában foglalt, a
lakás nagyságára vonatkozó feltételeket helyezze hatályon kívül a képviselőtestület. Módosítani kell továbbá a Rendeletben azt, hogy a Kapaszkodó Szociális
és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ helyett az adósságkezelési tanácsadói
feladatokat 2016. január 1-től a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézmény látja el. A módosításokkal remélhetőleg elérjük, hogy több rászoruló
vegye igénybe ezt a szociális ellátást.

4. Távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének
támogatása

2015. márciustól települési támogatásként maradt fenn. 2014. évben 3 alkalommal
összesen 45.000,-Ft került kifizetésre ebből a célból. Jogosultsági feltételei nem
változtak. 2015. évben ilyen igény nem érkezett.
5. Utazási támogatás
2015. márciustól települési támogatásként maradt fenn a korábbi rendelet szerinti
utazási költségtérítés (pusztákról orvoshoz való beutazást segíti) és az utazási
támogatás (kismamabérlet) is. 2014. évben egyetlen ilyen kérelem érkezett
(buszbérletre). A támogatás jogosultsági feltételein és 90 %-os mértékén változtatás
nem történt. Igény nem érkezett.
6. Iskolakezdési támogatás
2015. márciustól települési támogatásként maradt fenn. 2014-ben vezette be a
képviselő-testület a segélyezési formák közé ezt az ellátást, mely 474 gyermek részére
összesen 4.740.000,-Ft összegben került megállapításra.
Az iskolakezdési támogatásban eddig az részesülhetett, aki rendszeres
gyermekvédelmi támogatásra volt jogosult /→az egy főre jutó jövedelem nem haladta
meg a nyugdíjminimum 130 %-át (37.050,-Ft), a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény körében már ingyen tankönyvre, ingyenes iskolai étkezésre, és évi kettő
alkalommal 5.800,-Ft pénzbeli támogatásban részesültek/. Összege 10.000,-Ft volt.
A fentiektől eltérően 2015.03.01-től az részesül iskolakezdési támogatásban, aki a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, és a családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át, összege 6.000,-Ft.
2015-ben 45 gyermek részére állapítottunk meg iskolakezdési támogatást
összesen: 270.000,-Ft összegben. A jogosultak számának a csökkenését okozta,
hogy más a jogosultak köre, véleményem szerint ez a szám azonos feltétek mellett
is növekedhet, mert sokan az érintettek közül nem tudtak a lehetőségről.
Változtatást nem javaslok.
7. Rendkívüli települési támogatás
A 2015. március előtt hatályos Szt-ben és rendeletünkben ez volt az önkormányzati
segély. A települési támogatásokkal kapcsolatban az Szt. által szabott egyetlen
kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles
nyújtani.

Korábban készpénzben és Erzsébet-utalvány formájában önkormányzati segély a
szociálisan rászorult családnak egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal volt
adható. Az első és második alkalommal 5 000.-Ft összegű, a harmadik és a negyedik
alkalommal 4 000.-Ft összegű önkormányzati segély állapítható meg. Önkormányzati
segélyként volt adható továbbá a temetési segély, melynek összege 13.500,-Ft, illetve
évi egy alkalommal 5000,-Ft gyógyszerköltségekre. Ezek a lehetőségek fennmaradtak
2015.03.01. után is.
Önkormányzati segély kifizetések 2014. évben
pénzbeli kifizetés
47 alkalommal
531.500,- Ft
(temetési segély)
természetbeni kifizetés 2266
10.339.000,- Ft
alkalommal
Összesen:
10.870.500,- Ft
Önkormányzati segélyre eddig az volt jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130%-át. (37.050,-) Ezt a jövedelemhatárt megtartottuk. Módosítás az, hogy annak
a jogosultnak, aki tartós vagy időszakos létfenntartási gondja enyhítésére kéri a
rendkívüli települési támogatást, annak a támogatás kéthavonta nyújtható. Ez a
rendszer nagyon jól bevált, az érintettek tudomásul vették, hogy nem vehetik fel
négy hét alatt az összes éves támogatásukat.
A rendkívüli települési támogatást 2015. március 1-től szeptember 30-ig összesen 680
személy részére állapítottunk meg, ők négy alkalommal igényelhetik ezt az ellátást, a
jogosultsági feltételeket minden alkalommal igazolniuk kell és azt vizsgáljuk is.
Változtatást nem javaslok.
2015. január 1-től kifizetett önkormányzati segély
2015.02.28 -ig
pénzbeli ellátás
6 81.000,alkalommal
természetbeni ellátás
568 2.781.000,alkalommal
Összesen:
2.862.000,2015. március 1-től kifizetett rendkívüli települési támogatás
2015.09.30-ig
pénzbeli ellátás
temetési segély:
256.500,19 alkalommal
méltányos 5.000,45.000,9 alkalommal
természetbeni ellátás
3.648.500,792 alkalommal
Összesen:
3.950.000,-

8. Köztemetésköltségeinek a megtérítése alóli mentesítés
Továbbra is szerepel az Szt-ben (48. §) a köztemetés. A rendeletben szabályozottak
szerint a köztemetés költségeinek a megtérítése alól mentesítheti az eltemettetésre
köteles személyt a képviselőtestület.
9. Szociális üdülés: Ez a lehetőség 2015. augusztus 1-jén került be a szociális
rendeletünkbe.
A Képviselőtestület évente a tárgyévi költségvetés terhére pályázatot hirdethet
hátrányos helyzetű dombóvári lakosok részére kedvezményes üdülési lehetőség
igénybevételére, a Balatonfenyvesi Ifjúsági Táborban. A pályázat elbírálásánál
előnyben részesül az, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,Ft), kisgyermeket nevel, vagy nyugdíjas és az adott időszakon belül több üdülési napot
kíván igénybe venni.

10. Állami finanszírozás 2016-ban
2015. évben állami támogatás a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti
önkormányzatoknak járt csak, a támogatás összegét 60%-os arányban a 2014. évben
biztosított önrész, 40 %-os arányban a lakosságszám alapján határozták meg.
A számított összeg 100 százalékban csak 18.000 Ft alatti adóerő-képesség alatt járt,
Dombóvár városa erre jogosult, mivel az egy lakosra jutó adóerő képesség Dombóvár
esetében 16.836,-Ft. A szociális ellátásokra fordítható központi támogatás összege
városunk esetében 2015. évben 105.161 eFt, melyből fedezni kell a szociális törvény
módosítása előtt megállapított ellátások önrészét, a szociális és gyermekjóléti
feladatok, közfoglalkoztatási feladatok állami támogatáson kívüli részét, a bevezetett
települési támogatásokat, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő
egyedi mérséklését vagy elengedését.
2016. évi költségvetési törvény 2. melléklet III.2. pontja alapján A települési
önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2016. évre még nem ismert.
Az adóerő-képesség alapján az 1. 100%-os kategóriába tartozunk 2016. évben is
(2015. évben 16.836 Ft/fő, 19.268 lakos; 2016. évben 17.071 Ft/fő, 19.134 lakos).
A rendelkezésre álló előirányzat 30 124,3 millió forintról 35 012,5 millió forintra
emelkedik. Az önkormányzatok közötti megosztás számítási módja azonban változik
az előző évhez képest!
2016-ban a támogatás
- 20%-a az önkormányzatok által a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: 2015. évi költségvetési
törvény) 2. melléklet III.1. pont ca) alpontja alapján benyújtott igénylésben szereplő,
2015. január és február havi ellátotti létszám,
- 20%-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2015. január,
április és július havi létszáma,
- 20%-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma,

- 40%-a a települések lakosságszáma
elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat.
Tehát a felosztható keretösszeg emelkedett, de a számítási mód megváltozása
miatt nem tudjuk, hogy milyen arányban kaphat a központi költségvetésből
támogatást önkormányzatunk.
Az önkormányzatok rendkívüli támogatására 25.000 M Ft keretösszeget határoz
meg a költségevetési törvény, erre majd pályázni lehet, pályázati útmutató még
nem áll rendelkezésre.
Mindezekre tekintettel változtatást csak a lakásfenntartási támogatás és az
adósságkezelési szolgáltatás jogosultsági feltételei tekintetében javaslok a fent
részletezettek szerint. Ugyanakkor ebben is van kockázat, mivel jelenleg nem
tudjuk azt, hogy a központi támogatás mértéke eléri-e majd a 2015. évi
finanaszírozási mértéket.
A módosítást javaslom 2015. december 1. napjával hatályba léptetni, így a rendeletben
foglaltak szerint a december hónapban benyújtott kérelmek alapján a 2016. január 1től december 31-ig megállapításra kerülő lakásfenntartási támogatások esetében is az
új jövedelemhatár vehető figyelembe.
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményre vonatkozó szövegrészek
2016. január 1-től lépnek hatályba.
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 lakásfenntartási
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 Hivatal keretén
belül rendelkezésre állnak. Pénzügyi többletköltséget a költségvetési rendeletben
biztosítani kell.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendeletmódosítással több rászoruló részesülhet lakásfenntartási támogatásban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendeletmódosítás elfogadását.

Kiss Béla
alpolgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2015. (…….) 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) 6. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az
egy főre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és
háztartás tagjai számának a hányadosával.”
2.§
A Rendelet 8. § (13) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén
250 %-át, és sem a kérelmező, sem a vele együtt élő személy nem rendelkezik az
Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal, valamint”
3.§
A Rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében a „„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ” szövegrész helyébe a „Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézmény” szöveg,
b) 4. § (7) bekezdésében a „„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központot” szövegrész helyébe a „Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézményt” szöveg,

c) 8. § (3) bekezdésében a „„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ (7200 Dombóvár Kinizsi u. 37.)” szövegrész helyébe a „Dombóvári
Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény” szöveg,
d) 8. § (4) bekezdésében a „„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központnál” szövegrész helyébe a „Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézménynél” szöveg,
lép.
4. §
Hatályát veszti a Rendelet
a) 8. § (5) bekezdés „a lakás nagyságáról” szövegrésze,
b) 8. § (6) bekezdés f) pontja
c) 8. § (13) bekezdés c) pontja.

5. §
(1) Ez a Rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2015. december 1-jén lép
hatályba.
(2) A 3. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2016. január 2-án hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik:
1. §
A rendelettervezet ezen szakasza új jövedelemhatárt határoz meg a lakásfenntartási
támogatás esetében a jogosulti kör bővítése érdekében.
2. §
A rendelettervezet ezen szakasza új jövedelemhatárt határoz meg az adósságkezelési
szolgáltatás esetében a jogosulti kör bővítése érdekében.
3. §.
A rendelettervezet ezen szakasza a szociális ellátások során közreműködő intézményre
vonatkozó adatokat módosítja, az intézményi átszervezéseknek megfelelően.
4. §
A rendelettervezet ezen szakasza az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság
feltételei közül törli a lakás nagyságára vonatkozó előírásokat.
5. §
A rendelettervezet hatálybalépéséről rendelkezik.

