Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2020.(IV. 30.), 21/2020. (VI. 18.) önkormányzati rendelettel módosított
8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról
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, a 45. §-ában és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a Dombóvár város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel
rendelkező, és a bejelentett lakcímen életvitelszerűen tartózkodó, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény előírásaiban megjelölt
feladatokra és személyekre terjed ki.
(2) A rendelet fogalmait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell értelmezni.
2. A szociális ellátások köre
2. §
(1) A Képviselő-testület a szociális rászorultság igazolása esetén, az e rendeletben
meghatározott feltételek szerint rendkívüli települési támogatást nyújt az alábbi
ellátások formájában:
élethelyzeti támogatás,
krízishelyzeti támogatás,
lakásfenntartási támogatás,
gyermekszületési támogatás,
halálesethez kapcsolódó támogatás,
iskolakezdési támogatás,
utazási költség támogatás,
egészségügyi prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás
költségeinek támogatása,
9. egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének megtérítése,
10. adósságkezelési szolgáltatás,
11. tűzifa támogatás.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
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(2) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott feltételek szerint települési
támogatást nyújthat az alábbi ellátások formájában:
1. újrakezdési támogatás,
2. távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének
támogatása,
3. szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása,
4. támogatás nyílászáró cseréjére,
5. 1támogatás hulladékgyűjtő edényzet beszerzéséhez.
3. A szociális ellátás hatásköri szabályai
3. §
A Képviselő-testület a szociális ellátásokkal kapcsolatos döntési hatáskörét a
polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület a krízishelyzeti támogatás esetében a
Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának véleményezési és
javaslattételi jogkört biztosít.
4. Az ellátások megállapításának szabályai
4. §
(1) A szociális ellátásra szorulók felkutatása érdekében a Képviselő-testület
együttműködik a szociális ellátásban működő valamennyi szervezettel,
intézménnyel, egyházzal és civil szervezettel.
(2) A szociális ellátások iránti kérelmeket a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal ügyfélszolgálatán kell előterjeszteni. A regisztrációra alkalmas
dokumentumokat és kérelmeket e rendelet előírásai szerint évközben
folyamatosan, vagy meghatározott időszakban személyesen, vagy elektronikus
úton lehet benyújtani. A kérelmezőnek vállalnia kell, hogy a személyes adatait a
befogadó nyilvántartsa és kezelje. A bírálati eljárásra az általános közigazgatási
rendtartás szabályai vonatkoznak.
(3) Az egyes települési támogatásokra benyújtható dokumentumok az önkormányzat
honlapjáról letölthetők.
(4) Bármely támogatási forma esetében az eljárás észlelés vagy bejelentés alapján,
hivatalból is megindulhat.

1

Beiktatta a 21/2020. (VI. 18.) R., hatályba lép: 2020. június 19.

2

5. Az ellátások folyósításának és ellenőrzésének szabályai
5. §
(1) A szociális ellátások megállapításának szabályszerűségét ellenőrizni kell. Az
ellenőrzés szúrópróbaszerűen a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
megállapítására irányuló eljárásokra terjed ki, a kérelem felvételétől az eljárás
befejezéséig a munkafolyamat minden részletére.
(2) Az ellenőrzésről feljegyzést kell készíteni, amelyben meg kell határozni az
esetleges hibák kijavításának határidejét és annak felelősét. Az ügyintézőknek a
hibák kijavításáról az ellenőrzést követő 15 napon belül írásos jelentési
kötelezettségük van.
(3) A folyósítással megbízott belső szervezeti egység ügyintézője a havi utalás előtt a
szociális ellátások tekintetében az illetékes szociális ügyintézőkkel egyeztetést
végez.
(4) A szociális ellátások utalása minden hónap 5. napjáig történik.
(5) A jegyző által kijelölt személy az ezzel megbízott belső szervezeti egység által
kiutalásra kerülő szociális ellátások szakmai teljesítését a havi utalás során
minden esetben igazolja.
(6) Amennyiben a szociális ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények
vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, vagy
annak gyanúja merül fel, hogy a jogosult az ellátást nem rendeltetésének
megfelelően használja fel, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni,
majd ezt követően az ellátást haladéktalanul felül kell vizsgálni.
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II. Fejezet
Rendkívüli települési támogatások
6. Élethelyzeti támogatás
6. §
(1) A Képviselő-testület élethelyzeti támogatásban részesíti azokat a személyeket,
akiknek a jövedelmi viszonyai súlyosan megnehezítik önmaguk, illetve családjuk
létfenntartását, vagy a (4) bekezdésben meghatározott alkalmanként jelentkező,
nem várt többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorulnak.
(2) Az élethelyzeti támogatás készpénzben kerül kifizetésre.
(3) A létfenntartást veszélyeztető körülmények különösen:
a) a kérelmező időszakosan vagy tartósan a létfenntartását veszélyeztető
megélhetési gondokkal küzd,
b) a kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-át, és ezt saját névre kiállított
receptek alapján megvásárolt gyógyszerek számlájával igazolja,
c) a kérelmező nyugdíjazása igazoltan 30 napnál régebb óta folyamatban van,
és ellátásban nem részesül.
(4) Nem várt többletkiadásnak minősül:
a) a krónikus betegséghez,
b) a halálesethez,
c) az elemi kár megelőzéséhez,
c) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
d) az iskoláztatáshoz,
e) a gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
f) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéhez
kapcsolódó kiadás.
(5) Élethelyzeti támogatásban az részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át, egyedülélőként vagy egyedülállóként a jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj 200%-át.
(6) Élethelyzeti támogatásként egy naptári évben a család egy tagjának, az együlálló
vagy az egyedülélő személy részére legfeljebb két esetben és maximum 20.000 Ft
erejéig adható. A két igénylés között három hónapnak el kell telnie. A
támogatások igényléséhez külön-külön kérelem beadása szükséges, és azoknak az
igazolásoknak benyújtása, és nyilatkozatoknak a megtétele, hogy a rászorultsági
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helyzet a kérelmező jövedelmi viszonyai vagy rendkívüli élethelyzete alapján
fennáll.
7. Krízishelyzeti támogatás
7. §
(1) 2Mérlegelést követően a polgármester krízishelyzeti támogatásban részesítheti azt
a rászorulót, aki igazolja, hogy az élethelyzetében bekövetkezett rendkívüli
változás az önkormányzat segítségét is szükségessé teszi. A krízishelyzeti
támogatás hivatalból is megállapítható. A krízishelyzeti támogatás feltétele, hogy
a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, egyedülálló vagy egyedülélő
esetében a 600%-át.
(2) 3Rendkívülinek különösen az alábbi körülmények minősülnek:
a) a kérelmező lakhatási körülményeiben súlyos változást okozó műszaki
katasztrófa, vagy elemi kár okozta vészhelyzet,
b) a kérelmezőt, vagy a közeli hozzátartozóját érintő, életmentő gyógyszeres
vagy gyógyászati kezelés szükségessége,
c) olyan családfenntartó váratlan halála, aki után árvaellátásra jogosult
leszármazó marad.
d) 4az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeként időszakosan vagy tartósan felmerülő
létfenntartási gond.
(3) 5A kérelemre induló vagy bejelentés, jelzés alapján hivatalból induló eljárásban a
polgármester pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában meghatározott
összegű krízishelyzeti támogatást nyújthat.
8. Lakásfenntartási támogatás
8. §
(1) A Képviselő-testület települési támogatásként a szociálisan rászoruló háztartások
részére a háztartás, az egyedülélő vagy egyedülálló által lakott, Dombóvár
közigazgatási területén lévő lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások
viseléséhez lakásfenntartási támogatás nyújt.
(2) A lakásfenntartási támogatás az áram-, a víz-, a gázfogyasztás és a távhőszolgáltatás díjához, a lakbérhez, az albérleti díjhoz, vagy a közös költséghez
pénzben nyújtott támogatás.
Módosította a 17/2020. (IV. 30.) R., hatályba lép: 2020. május 1.
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(3) A lakásfenntartási támogatást elsősorban azon rendszeres kiadásokhoz kell
nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező, vagy az általa
képviselt háztartás lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyeztetnék.
(4) Lakásfenntartási támogatásra az a háztartást számlafizetőként képviselő személy,
egyedülálló vagy egyedülélő jogosult, aki igazolja, hogy az általa képviselt
háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a lakott ingatlanon kívül a
háztartás tagjai egyikének, az egyedülállónak, vagy az egyedülélőnek sincs
vagyona.
(5) A lakásfenntartási támogatás összege havonta 5.000 Ft, mely a lakásfenntartási
támogatásra jogosító és véglegessé vált közigazgatási határozat időpontját követő
hónaptól kezdődően, az adott év december 31-ig állapítható meg.
(6) A lakásfenntartási támogatás folyósítása a megjelölt szolgáltató vagy bérbeadó
felé történik.
(7) Azon jogosultak esetében, akinél előrefizetős gáz,- vagy áramfogyasztást mérő
készülék működik, a lakásfenntartási támogatást, vagy annak egy részét az erre
szolgáló számlára kell átutalni annak érdekében, hogy a támogatott a készüléket
működtethesse.
(8) A lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelem benyújtását megelőző, egy hónapnál nem régebbi, a háztartás
képviselőjére, az egyedülélő vagy az egyedülélő nevére szóló legalább egy
olyan közüzemi számlát, ami azt bizonyítja, hogy a kérelmező az adott
lakásra vonatkozóan ténylegesen áram-, víz-, gázfogyasztás díjának, távhőszolgáltatás díjának, a lakbérnek, albérleti díjnak vagy közös költségnek a
megfizetésére kötelezett,
b) a lakás használatának jogcímét alátámasztó iratot, így az igazolni kívánt
jogviszonytól függően a tulajdoni lapot, bérleti szerződést, lízing szerződést,
használati szerződést, lakáshasználatot megállapító jogerős bírósági
határozatot,
c) annak az igazolását, hogy a munkaképes kérelmezőt a munkaügyi
kirendeltség álláskeresőként tartja nyilván.
(9) A (8) bekezdés c) pontjában megjelölt igazolásra a jövedelmi adatok
megállapítása érdekében van szükség.
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(10)

A lakásfenntartási támogatás ugyanazon háztartásra csak egy jogosultnak
állapítható meg. Külön lakásnak kell tekintetni a társbérletet, és a jogerős bírói
határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(11)

A lakásfenntartási támogatás folyósítását a következő hónap első napjától meg
kell szüntetni, ha a jogusult körülményeiben olyan változás áll be, aminek
következtében a támogatásra nem tarthat igényt.

(12)

A támogatott a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatát. A tájékoztatás elmaradása miatt a
támogatottnak jogalap nélkül kifizetett támogatást az önkormányzatnak vissza
kell fizetni.
9. Gyermekszületési támogatás
9. §

(1) A Képviselő-testület a Dombóvár közigazgatási területére lakcímmel bejegyzett
gyermek születése esetén 25.000 Ft támogatást biztosít, amennyiben a gyermek
szülői felügyeletére jogosított kérelmező a gyermek születésének időpontjában
legalább egy éve dombóvári bejegyzett lakcímmel rendelkezett, és a családban
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 500%-át.
(2) A kérelem a születést követő 90. napig nyújtható be azzal, hogy a kérelmezőnek
csatolnia kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a gyermek, valamint a
jogosult lakcímkártyáját.
10. Halálesethez kapcsolódó támogatás
10. §
(1) A Képviselő-testület halálesethez kapcsolódóan támogatásban részesíti azt a
jogosultat, aki a közeli hozzátartozóját temetteti el, és az eltemettetéstől számított
30 napon belül a temetés költségeit a nevére szóló számlával igazolja.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként
megállapított rendkívüli települési támogatás összege 40.000 Ft, amelynek
kifizetési feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem, az
egyedülálló vagy az egyedülélő havi jövedelme ne haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj 500 %-át.

7

11. Iskolakezdési támogatás
11. §
(1) A Képviselő-testület települési támogatásként évente egy alkalommal
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,
b) és 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) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet a tárgyév július 1. napját követően, a
tárgyév szeptember 30. napjáig lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a
köznevelési intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy az
intézménnyel a jogviszony a kérelem beadásakor fennáll.
(3) Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft.
12. Utazási támogatás
12. §
(1) A Képviselő-testület települési támogatásként utazási költségtérítést nyújt a
Dombóvár város közigazgatási területéhez tartozó kül- és belterületi lakott
területein lakóhellyel rendelkező azon szülő, közeli hozzátartozó, gyám vagy
gondnok részére, aki vállalja, hogy a gyermeket a dombóvári köznevelési
intézménybe autóbuszjárattal kíséri oda- és vissza, ha a gyermek utaztatása más
szervezett módon nem megoldott.
(2) A kérelemhez csatolni kell a köznevelési intézmény 30 napnál nem régebbi
igazolását arról, hogy az intézménnyel a jogviszony a kérelem beadásakor
fennáll, és a kérelmező személy a gyermek kísérésére a köznevelési intézmény
által tudottan is jogosult. Az utazási támogatás iránti kérelem a hónap 15. napjáig
nyújtható be, és a támogatás a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától
három hónap időtartamra állapítható meg. Az autóbuszbérletet minden hónap 5.
napjáig lehet átvenni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélszolgálatán. A határidő elmulasztása a támogatás megvonásával jár.
(3) A kérelmező a jogosultság fennállásában bekövetkező változást azonnal köteles
bejelenteni. Amennyiben ezt elmulasztja, a változás bekövetkezése napjáig
visszamenőleg köteles az autóbuszbérlet árát visszafizetni.
(4) Az utazási támogatás mértéke megegyezik az önkormányzat által a kérelmező
részére beszerzett buszbérlet árával.
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13. Egészségügyi prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás költségeinek
támogatása
13. §
(1) A képviselő-testület egészségügyi a prevenció, valamint a 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 szülő, gyám vagy gondnok részére:
a) akinek a felügyelete alatt álló gyermek szakorvos vagy háziorvos által
kiállított szakvélemény alapján gyógyúszásra jogosult,
b) aki vállalja, hogy gyermeke részt vesz az oktató által szervezett
gyógyúszásokon,
c) aki tudomásul veszi, hogy amennyiben a gyermeke havonta 3 alkalomnál
többször hiányzik, a támogatásra nem jogosult,
d) aki vállalja, hogy a gyermek távollétének okát orvos vagy szülő által kiállított
igazolással alátámasztja,
e) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, vagy egyedülállóként
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500
%-át.
(3) A (2) bekezdésében foglalt támogatás az uszoda által igazoltan befizetett
költségek után pénzbeli ellátás formájában kerül megállapításra a kérelem
benyújtását követő hónaptól kezdődően a szakorvosi javaslat érvényességének
időtartamára. Amennyiben a szülő az újonnan kiállított szakorvosi javaslatot a
támogatás lejárta előtt bemutatja, a támogatás időtartama a javaslat
érvényességének időtartamára meghosszabbítható. Ebben az esetben az ellátás
további folyósításához - ha a támogatás egyéb feltételeiben változás nem állt be-,
a (4) bekezdés b) pontjában foglaltakat nyilatkozatot nem kell ismételten
benyújtani.
(4) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a család, vagy az
egyedülálló 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 vagy szülő által kiállított igazolással
alátámasztja, valamint tudomásul veszi, hogy amennyiben a gyermeke
havonta 3 alkalomnál többször hiányzik, a támogatásra nem jogosult,
c) a gyermek részére szakorvos vagy háziorvos által kiállított igazolást arról,
hogy szakvélemény alapján gyógyúszásra jogosult.
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(5) A kérelmezőnek a támogatási kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező
és a gyermek személyazonosságát és lakcímét, valamint a gyermek életkorát
igazoló iratot. A szülő a gyermek gyógyúszásról történő hiányzására vonatkozó
orvosi vagy szülői igazolását az uszodában az oktatónál nyújtja be.
(6) A (2) bekezdésben foglalt támogatás kifizetéséhez szükséges, hogy az uszoda
minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig értesítse a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatalt a tárgyhónap vonatkozásában az érintett gyermek
gyógyúszáson történő részvételéről és a befizetett költségekről.
(7) Az uszoda által megküldött igazolások feldolgozását követően a jogosult
személyek részére a támogatás az Önkormányzati Hivatal pénztárában kerül
kifizetésre készpénzben a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig.
(8) A támogatás folyósítása az uszoda karbantartás, felújítás miatti egy hónapban két
hetet meghaladó időtartamú leállásának időtartamára szünetel.
14. Egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének megtérítése
14. §
(1) A Képviselő-testület az egészségügyi prevenció érdekében támogatást nyújt a
a) pneumococcus baktérium által okozott fertőzések elleni térítésköteles
védőoltás beszerzéséhez,
b) a meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás és szepszis
elleni térítésköteles védőoltás beszerzéséhez.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt támogatás számlával igazolt költségek után egyszeri
pénzbeli ellátás formájában kerül megállapításra.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott védőoltásra az a felnőtt jogosult, aki:
a) betöltötte a 65. életévét,
b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott védőoltásra az a gyermek jogosult, aki
a) a kérelem benyújtásának évében tölti be a 14. életévét,
b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(5) A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a (3) vagy (4) pontban foglalt jogosult
kérelméhez csatolja az:
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a) az orvosi igazolást arról, hogy számára a védőoltás beadható,
b) a gyógyszertári számlát, amely igazolja a védőoltás költségeit,
c) az orvosi igazolást arról, hogy a védőoltást megkapta.
(6) A támogatás összege a védőoltás gyógyszertári számlával igazolt árának 100 %-a,
de legfeljebb 15.000 Ft.
(7) A támogatás egy személy részére csak egy alkalommal állapítható meg.
(8) A támogatás az Önkormányzati Hivatal pénztárában kerül kifizetésre készpénzben
az (1) bekezdés a) pontjában foglalt védőoltás esetén a jogosult részére, a (1)
bekezdés b) pontjában foglalt védőoltás esetén a jogosult törvényes képviselője
részére.
15. Adósságkezelési szolgáltatás
15. §
(1) A Képviselő-testület települési támogatásként adósságkezelési szolgáltatást nyújt,
melynek célja a közüzemi szolgáltatókkal való együttműködésen keresztül a
lakosság adósságterheinek enyhítése, az adósságok felhalmozódásának
megelőzése. Az adósságkezelési szolgáltatás lakhatást segítő ellátás, amely a
lakhatással kapcsolatban felhalmozódott hátralékok kezelésével valósul meg.
(2) Az
adósságkezelési
szolgáltatás
adósságkezelési
tanácsadásból
és
adósságcsökkentési támogatásból áll. A képviselő-testület az adósságkezelési
tanácsadást a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény (7200
Dombóvár, Kinizsi u. 37.) útján biztosítja.
(3) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani a
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménynél működő adósságkezelési
tanácsadóhoz.
(4) A kérelemnek tartalmaznia kell a támogatást kérő nyilatkozatát:
a) a lakásban tartózkodásának jogcíméről,
b) a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról,
c) a háztartás tagjainak jövedelméről,
d) a háztartás tagjainak vagyonáról,
e) azon adósságának jogcíméről és összegéről, amelynek kezelését kéri,
f) arról, hogy vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás közötti
különbözet önrészként történő megfizetését,
g) arról, hogy vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, továbbá
h) a kérelmező hozzájáruló nyilatkozatát személyes adatai kezeléséhez.
(5) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelemhez csatolni kell:
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a) a hitelező (közüzemi szolgáltató, társasházi közös képviselő) által kiállított
iratot az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi szolgáltatás
kikapcsolásának tényéről,
b) a háztartásban élő tanköteles gyermek, valamint a nappali tagozaton
felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú gyermek esetében az
iskolalátogatási igazolást, amely az utóbbi esetben tartalmazza a folyósított
ösztöndíjat is,
c) munkanélküli esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást a
regisztrálás tényéről és a folyósított ellátásról.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt iratok igényléséhez, beszerzéséhez az adósságkezelési
tanácsadó az adós kérelmére segítséget nyújt.
(7) Az adósságkezelési tanácsadó a kérelmező életkörülményeiről, vagyoni
viszonyairól részletes helyszíni környezettanulmányt készít, melynek célja annak
megállapítása, hogy az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásával a
kérelmező fizetőképessége helyreállítható-e.
(8) Amennyiben az adós az adósságcsökkentési támogatás jogosultsági feltételeinek
megfelel, köteles az adósságkezelési tanácsadáson való részvételre megállapodást
kötni, és annak megfelelően az adósságkezelési tanácsadáson részt venni.
(9) Az adósságkezelési tanácsadó az adósságkezelési tanácsadás keretében az alábbi
feladatokat látja el:
a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről,
b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását,
fizetési kapacitását és készségét, ennek alapján javaslatot tesz az
adósságcsökkentési támogatás folyósításának ütemezésére,
c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásbeli megállapodást (a
továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) köt,
d) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal rendszeres kapcsolatot tart és
szükség szerint, de legalább havonta egy személyes találkozás útján
folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak
betartását,
e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó
döntés módosítását,
f) adósonként nyilvántartja az adósságkezelésbe bevont hátralékok, valamint a
teljesített adósságtörlesztés összegét.
(10) Amennyiben az adós az adósságcsökkentési támogatás jogosultsági feltételeinek
megfelel, az adósságkezelési tanácsadó a kérelem benyújtását követő 30 napon
belül
a) a kérelmet,
b) a (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat,
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c) az (5) bekezdésben meghatározott igazolásokat,
d) a környezettanulmányt,
e) az adósságkezelési megállapodást, valamint
f) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát az adósságcsökkentési támogatás
összegére és folyósításának ütemezésére
továbbítja a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatának.
(11) A benyújtott iratok alapján – hivatalbóli eljárásban – 60 napon belül dönteni kell
az adósságcsökkentési támogatásra való jogosultságról, a támogatás összegéről
és folyósításának ütemezéséről.
(12) Adósságcsökkentési támogatásra az a személy jogosult,
a) akinek az összes adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a (17)
bekezdésben meghatározott adósságtípusok közül fennálló tartozása legfeljebb
hat havi, vagy
b) közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
c) 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 a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III.
törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal, valamint aki vállalja az
adósság és az adósságcsökkentési támogatás közötti különbözet önrészként
történő megfizetését.
(13) Amennyiben a kérelmező az adósságcsökkentési támogatás a (12) bekezdésben
foglaltak kivételével valamennyi e rendeletben foglalt feltételnek megfelel, a
polgármester különös méltánylást érdemlő esetben dönthet úgy, hogy a
támogatást megadja akkor is, ha a kérelmező a (17) bekezdésben meghatározott
adósságtípusok közül fennálló tartozása hat hónapon túli.
(14) A (13) bekezdésben foglalt esetben különös méltánylást érdemlő körülménynek
minősül az, ha a kérelmező esetében a lakhatással kapcsolatban felhalmozott
hátralékai miatt a lakhatási lehetősége elvesztésének veszélye áll fenn. Ezt a
körülményt a kérelmezőnek igazolnia kell.
(15) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke legfeljebb az összes adósság 75%-a,
összege legfeljebb 100.000 Ft.
(16) Az adósságcsökkentési támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak
minősül.
(17) Az adósságcsökkentési támogatásba bevonható adósság típusok:

13

a) vezetékes gázdíj-tartozás, melynek az adósságcsökkentési támogatás
megállapítása során figyelembe vehető összege legfeljebb 60.000 Ft,
b) áramdíjtartozás, melynek az adósságcsökkentési támogatás megállapítása
során figyelembe vehető összege legfeljebb 60.000 Ft,
c) víz- és csatornahasználati díjtartozás, melynek az adósságcsökkentési
támogatás megállapítása során figyelembe vehető összege legfeljebb 25.000 Ft,
d) szemétszállítási díjtartozás, melynek az adósságcsökkentési támogatás
megállapítása során figyelembe vehető összege legfeljebb 10.000 Ft,
e) közös költség hátralék, melynek az adósságcsökkentési támogatás
megállapítása során figyelembe vehető összege legfeljebb 10.000 Ft,
f) lakbérhátralék, melynek az adósságcsökkentési támogatás megállapítása
során figyelembe vehető összege legfeljebb 100.000 Ft
g) távhő-szolgáltatási díjtartozás, melynek az adósságcsökkentési támogatás
megállapítása során figyelembe vehető összege legfeljebb 60.000 Ft.
(18) Amennyiben a kezelendő adósságok együttes összege meghaladja a (15)
bekezdésben megállapított összeget, akkor ahhoz az adósságtípushoz kell a
támogatást nyújtani, amely a leginkább veszélyezteti az adós lakhatási feltételeit.
Ennek megállapítása során figyelembe kell venni az adósságkezelési tanácsadó
javaslatát.
(19) A támogatás az adós vállalásától függően nyújtható egy összegben, vagy
legfeljebb 12 havi részletben.
(20) Az adósságcsökkentési támogatás folyósításának időtartama megegyezik az adós
által a (12) bekezdésben foglaltaknak megfelelően vállalt önrész megfizetésének
időtartamával. Az adósságcsökkentési támogatás egy összegben történő
kifizetésére kizárólag az önrész megfizetését követően kerülhet sor.
(21) Az adósságcsökkentési támogatás havi részletének kifizetésére kizárólag az adott
havi önrész igazolt megfizetését követően kerülhet sor. Az adósnak az önrész
megfizetéséről szóló igazolást minden hónap 10. napjáig be kell mutatnia az
adósságkezelési tanácsadónak, aki a hónap 15. napjáig erről értesíti a Dombóvári
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatát.
(22) Amennyiben a kezelendő adósság részben vagy egészben vezetékes gázdíj,- vagy
áramdíjtartozásból áll, a támogatás további feltétele, hogy az adósnál előrefizetős
gáz,- vagy áramfogyasztást mérő készülék kerüljön felszerelésre. Az
adósságcsökkentési támogatás folyósítása az előrefizetős mérőóra felszerelését
követően kezdődhet meg úgy, hogy az adósságcsökkentési támogatást vagy
annak meghatározott részét a készülék működtetését lehetővé tévő formában
természetben kell nyújtani.
(23) Méltányosságból engedélyezhető, hogy az adósságcsökkentési támogatás
folyósítása megkezdődjön abban az esetben, ha az előrefizetős mérőkészülék
felszerelése a szolgáltató késlekedése miatt nem történt meg.
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(24) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós köteles együttműködni
az adósságkezelési tanácsadóval. Az együttműködés során az adós köteles:
a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi
megismeréséhez és nyilvántartásához,
b) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában,
c) az adósságkezelési megállapodásban foglaltak szerint, de havonta legalább
egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az
adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról,
d) az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában a
hitelezővel szerződést kötni a tartozása megfizetéséről, továbbá
e) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt a körülményeiben
bekövetkezett változásról az adósságkezelési tanácsadót 15 napon belül
tájékoztatni.
(25) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett
összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult:
a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,
b) az adósságkezelési tanácsadóval nem működik együtt,
c) az általa választott adósságtörlesztés egyhavi részletét nem teljesíti, vagy
d) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének egy hónapig
nem tesz eleget.
(26) Az adósságcsökkentési támogatás a (25) bekezdésben foglaltak szerinti
megszüntetésétől számított 36 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.
(27) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás
lezárásától – ide nem értve a (25) bekezdés szerinti megszüntetést – számított 24
hónapon belül adósságkezelési szolgáltatásban ismételten nem részesülhet.
16. Tűzifa támogatás
16. §
Krízishelyzet esetén a polgármester tűzifasegélyt állapíthat meg az arra rászorulónak,
ha az érintett kérésére vagy az ügyben eljáró hatóságok jelzése alapján a támogatása
elengedhetetlen. Krízishelyzetnek minősül, ha az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság a hidegre való tekintettel meteorológiai riasztást ad ki.
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III. fejezet
Települési támogatások
17. Újrakezdési támogatás
17. §
(1) A Képviselő-testület újrakezdési települési támogatást nyújt a szociálisan
rászoruló szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területen élő családok
költözésének támogatására. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett
területnek minősül az Integrált Településfejlesztési Stratégiában akként
meghatározott településrész.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt újrakezdési támogatás pénzbeli ellátás formájában
egy család részére egy alkalommal kerül megállapításra.
(3) Az újrakezdési támogatásra a család abban az esetben jogosult, ha
a) igazolja, hogy a családtagok lakó- vagy tartózkodási helye a kérelem
benyújtásakor és az azt megelőző egy évben az elhagyni kívánt ingatlanba
van bejelentve,
b) a családban legalább három kiskorú gyermeket nevelnek,
c) a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,
d) a család tulajdonában lévő ingatlan értékesítését adásvételi szerződéssel vagy
előszerződéssel igazolja,
e) a szegregátumba nem tartozó területen lévő ingatlanra vonatkozó vételi
szándékát adásvételi szerződéssel vagy előszerződéssel igazolja.
(4) Az újrakezdési támogatásra benyújtott kérelméhez mellékelni kell:
a) a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a család
jövedelemigazolását,
b) a család tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi
szerződést vagy előszerződést,
c) szegregátumba nem tartozó területen lévő ingatlanra vonatkozó adásvételi
vagy adásvételi előszerződést,
d) a családtagok lakcímkártyájának másolatát.
(5) Az újrakezdési támogatás összege
a) felnőtt személy részére az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-a,
b) 18. életévét be nem töltött kiskorú részére az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100 %-a.
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(6) Az újrakezdési támogatás összege család esetében nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát.
(7) Az újrakezdési támogatás összegének kifizetése a kérelmező nyilatkozata szerint
készpénzben vagy a kérelmező nevére szóló folyószámlára utalással történik.
18. A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének
támogatása
18. §
(1) A Képviselő-testület települési támogatást nyújt a távhővel fűtött lakások fűtési
költségmegosztóval való felszereléséhez. A támogatás célja a távhővel ellátott
épületek lakásonkénti hőfogyasztásának mérésére alkalmas eszközök
felszerelésének, beszerelésének elősegítése a fűtéskorszerűsítés érdekében.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt támogatás a távhővel fűtött lakásnak fűtési
költségmegosztóval való felszerelésével kapcsolatban felmerülő, számlával
igazolt költségek után lakásonként egy alkalommal készpénzben kerül kifizetésre.
(3) Az (1) bekezdésében foglalt támogatásban a lakás tulajdonosa vagy
haszonélvezője részesülhet, ha a lakóhelye vagy a tartózkodási helye az érintett
lakásban van, és megfelel a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
jövedelmi feltételeinek.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a lakás fűtési költségmegosztóval való felszerelésével kapcsolatban felmerült
számlák eredeti példányát,
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, valamint
c) a távhőszolgáltató igazolását arról, hogy a lakásban a fűtési díjmegosztási
arányok meghatározása fűtési költségmegosztók alkalmazásával történik.
(5) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás összege a fűtési költségmegosztó
beszerzésével, beszerelésével vagy beépítésével kapcsolatban felmerült összes
költség 50%-a, de legfeljebb 15.000 Ft.
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19. Szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása
19. §
(1) A Képviselő-testület települési támogatást nyújt a szennyvízcsatorna rákötés
megvalósításának költségeihez. A támogatás célja a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára történő rákötés elősegítése.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt támogatás a kivitelezés számlákkal igazolt költsége
után ingatlanonként egy alkalommal, készpénzben kerül kifizetésre. A
kérelemhez csatolni kell a szolgáltató igazolását arról, hogy a rákötés
megvalósult.
(3) A szennyvízcsatorna rákötés megvalósításának költségeihez való támogatásra a
kérelmező akkor jogosult, ha
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló vagy
egyedülélő esetén 400%-át, és a háztartás, az egyedülálló vagy az egyedülélő
nem rendelkezik vagyonnal,
b) a kérelemben megjelölt ingatlannak legalább 50% tulajdoni hányad
arányában tulajdonosa, vagy haszonélvezője,
c) a kérelemben megjelölt ingatlanban állandó bejelentett lakcímmel
rendelkezik,
d) nyilatkozik arról, hogy a kérelemben megjelölt ingatlanban életvitelszerűen
él.
(4) Az (1) bekezdésében foglalt támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy
jogosultnak állapítható meg.
(5) A támogatás mértéke a szennyvízcsatorna rákötés költségeinek 80%-áig
terjedhet, de legfeljebb 60.000 Ft összegben állapítható meg.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt támogatási összegen felül a jogosult a szolgáltató
részére fizetendő szakfelügyeleti díj megtérítésére is jogosulttá válik.
(7) A kivitelezés ellenőrzésére helyszíni szemle végezhető.
20. Támogatás nyílászáró cseréjére
20. §
(1) A Képviselő-testület települési támogatást nyújt a szociálisan rászoruló
természetes személyeknek a tulajdonukban álló ingatlan utcafronti nyílászáróinak
cseréjére.
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(2) Az (1) bekezdésében foglalt települési támogatás egy kérelmező részére egy
alkalommal, a kivitelezés számlákkal igazolt költsége után, készpénzben kerül
kifizetésre. A kérelemhez csatolni kell a jegyző igazolását arról, hogy a
kivitelezés megvalósult.
(3) A támogatásra a kérelmező abban az esetben jogosult, ha
a) igazolja, hogy lakó- vagy tartózkodási helye a kérelem benyújtásakor és az azt
megelőző egy évben a felújítani kívánt ingatlanba van bejelentve,
b) a kérelemben megjelölt ingatlannak legalább 50% tulajdoni hányad arányában
tulajdonosa,
c) nyilatkozik arról, hogy a kérelemben megjelölt ingatlanban életvitelszerűen él,
d) az ingatlan a város közigazgatási területének a képviselő-testület által kijelölt,
környezeti zajnak fokozottan kitett részében fekszik,
e) az ingatlanban lakók vonatkozásában az egy főre eső jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át.
(4) A nyílászáró cseréjéhez ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg támogatás.
(5) A támogatás mértéke a beruházás költségeinek 80%-áig terjedhet, de legfeljebb
ingatlanonként 130.000 Ft összegben állapítható meg.
(6) A kivitelezés ellenőrzésére helyszíni szemle elvégzése kötelező.
6

20/A. Támogatás hulladékgyűjtő edényzet beszerzéséhez
20/A. §

(1) A Képviselő-testület települési támogatást nyújt a házhoz menő települési
hulladékszállítás közszolgáltatáshoz csatlakozó új településrész lakóinak 110 literes
hulladékgyűjtő edényzet beszerzéséhez.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt települési támogatás kérelemre kerül megállapításra
természetbeni juttatás formájában, ingatlanonként egy alkalommal, azon személy
részére, aki az érintett településrészen található ingatlan tulajdonosa vagy használója.
(3) A hulladékgyűjtő edényzet beszerzéséhez nyújtott támogatás feltétele, hogy a
házhoz menő hulladékszállításhoz csatlakozó új településrészen található ingatlan
tulajdonosa vagy használója rendelkezik hulladékszállítási közszolgáltatás
igénybevételére megkötött szerződéssel, továbbá családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
500%-át, egyedülálló vagy egyedülélő esetében a 600%-át.
6

Beiktatta a 21/2020. (VI. 18.) R., hatályba lép: 2020. június 19.
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IV. fejezet
Záró rendelkezések
21. Hatálybalépés
21. §
Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést
követően megindult eljárásokban kell alkalmazni. Az ezen időpontig kérelmezett és
megítélt támogatások kifizetése a 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletnek
megfelelően történik. A 2020. évben már rendkívüli élethelyzeti támogatásban
részesült kérelmezők az év folyamán már csak egy esetben jogosultak támogatásra,
legfeljebb akkora összegre, amellyel együtt az egész éves támogatás összege nem
haladja meg a 20.000 Ft-ot.
22. Hatályon kívül helyező rendelkezés
22. §
Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló
8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete.

Pintér Szilárd
polgármester

dr. Szabó Péter
jegyző

A rendelet kihirdetése 2020. február 29-én megtörtént.

dr. Szabó Péter
jegyző
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