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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár város területén teljes egészében kiépítésre került a szennyvíz csatorna
hálózat. Az utolsó csatornázási beruházás átadása a szőlőhegyi, illetve az újdombóvári
városrészen volt. Ez a beruházás pályázati forrásból valósult meg, a Támogatási
Szerződésben Önkormányzatunknak vállalnia kellett, hogy a megépülő
szennyvízhálózaton a fenntartási időszak végéig 92%-os rákötési arányt ér el, az alábbi
táblázatban részletezettek szerint:
Indikátor neve:
Élőre kötési arány a megépült
szennyvízcsatorna hálózaton

1
82

Fenntartási időszak (5 év)
2
3
4
85
89
91

5
92

A fenntartási időszakot a hálózat átadásától kell számítani, ami 2012 augusztusában
volt, tehát a 92%-os rákötési arányt 2017. évben el kell érni. A jelenlegi rákötési arány
– a Drv Zrt. tájékoztatása szerint – 77%-os. A tavaly novemberi adatok alapján egy
éve ez 70% volt, az idén 162 új rákötés valósult meg.
A DRV Zrt. minden évben tájékoztatást ad önkormányzatunk számára azon
ingatlanokról, amelyek nincsenek a szennyvízhálózatra rákötve. Ezen ingatlanok
száma 2016-ban még mindig több, mint 900 db. A környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerint talajterhelési díjfizetési
kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díjat Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 33/2004. (VII.1) számú rendeletével vezette be a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény rendelkezéseinek
megfelelően. A talajterhelési díj fizetése tulajdonképpen egy „szankció” azokra nézve,
akik nem kötnek rá a rendelkezésre álló közcsatornára. A talajterhelési díj mértéke
1.800.-Ft/m3. Korábban a Képviselő-testület lehetőséget biztosított arra, hogy a
díjfizetési kötelezettség alól mentesüljön az, aki az időskorúak járadékában, rendszeres
szociális segélyben részesült, rokkant vagy súlyosan fogyatékos, egyedülálló 70 év
feletti személy. Ezt a lehetőséget a Képviselő-testület a környezetünk védelme és a
rákötési hajlandóság növelése érdekében 2016. július 1-jével hatályon kívül helyezte.
A talajterhelési díjak kivetése során mindig sok visszajelzés érkezik arról, hogy a
szociálisan rászoruló családok esetében nagyon megterhelő ennek a díjnak a
megfizetése, ugyanakkor a csatornarákötéshez szükséges forrásokkal sem
rendelkeznek. Ezen családok megsegítésére javaslom, hogy a Képviselő-testület a
2017. évi költségvetési rendeletében különítsen el egy keretösszeget, amelyből a
szociálisan rászoruló családok csatornabekötési támogatást igényelhetnének.
Javaslom a támogatás összegét ingatlanonként 60.000,-Ft-ban meghatározni. A
jogosultsági feltételeket az alábbiak szerint javaslom meghatározni:

Jogosult az,
- akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,-Ft),
egyedülálló esetén 300%-át (85.500,-Ft), és sem a kérelmező, sem a vele
együtt élő személy nem rendelkezik az Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti vagyonnal.
- a kérelmező a kérelemben megjelölt ingatlannak legalább 50%-ban tulajdonosa,
vagy haszonélvezője, ott állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és
nyilatkozik arról, hogy életvitelszerűen ott él,
- a kérelemhez mellékelni kell a kivitelező által adott árajánlatot.
A megállapított támogatás a kivitelező részére kerül átutalásra, a munka elvégzését
követően, számla ellenében. A rákötés megvalósulását a DRV Zrt. igazolja, mely
igazolást csatolni kell a támogatás kifizetéséhez.
Javaslom ezt a támogatási formát szociális ellátásként bevezetni, és a vonatkozó
szabályokkal a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) rendeletet kiegészíteni.
A családsegítő munkatársainak a jelzése alapján a szociális rendelet további
módosítását javaslom azzal, hogy az adósságkezelési támogatás igénybevételi
lehetőségét a Liget lakótelepen önkormányzati tulajdonú bérlakásban élő személyekre
is terjessze ki a Képviselő-testület. Jelenleg a rendelet hatálya a Dombóvár
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki, ezt javaslom
kiterjeszteni az önkormányzati tulajdonú bérlakásban élő személyekre.
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 a lakosság által igénybe vehető csatornabekötési támogatást vezeti
be szociális ellátásként. A rendelettervezet elfogadása az önkormányzati költségvetés
szempontjából a kiadások növekedését okozza.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak elvárt hatása az, hogy növekedik a csatornabekötések száma a
városban.

3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása van, új feladattal bővül a Hatósági Iroda
munkája.
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 rendelet végrehajtásának
biztosítása igényel.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendeletmódosítással növelhető a városban a csatornabekötések száma.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendeletmódosítás és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
a csatornabekötési támogatás fedezetének biztosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvízbekötési
szociális támogatás fedezetére 6.000.000,-Ft-ot kíván elkülöníteni a 2017. évi
költségvetésében.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat megjelenítéséről a
költségvetési rendelet elkészítése során gondoskodjon.
Határidő: 2017. február 28. – a költségvetési rendelet-tervezet elkészíttetésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Pénzügyi Iroda

Kiss Béla
alpolgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2016. (…….) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32.§ (1) b) pontjában, 32. §
(3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló
8/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül adósságkezelési szolgáltatás
vonatkozásában a rendelet hatálya kiterjed azokra a személyekre is, akik Dombóvár
Város Önkormányzata tulajdonában álló, de nem Dombóvári város közigazgatási
területén található önkormányzati bérlakásban bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.”

2. §
(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
„g) szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása.
(2)A Rendelet 2. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
„j) szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatásához 11. számú függelék szerinti
kérelem.”
3. §
A Rendelet a következő 9.1. alcímmel és 9/A. §-sal egészül ki:

„9.1 Szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása
9/A. §

(1) A képviselő-testület települési támogatást nyújt szennyvízcsatorna rákötés
megvalósításának költségeihez. A támogatás célja a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára történő rákötés elősegítése.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt támogatás számlával igazolt költségek után
ingatlanonként 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 szennyvízcsatorna rákötés megvalósításának költségeihez támogatásra jogosult a
kérelmező abban az esetben, ha
a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén 300 %át, és sem a kérelmező, sem a vele együtt élő személy nem rendelkezik az Sztv. 4.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti 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 szennyvízcsatorna rákötés megvalósításának költségeihez támogatásra benyújtott
kérelemhez mellékelni kell a kivitelező által adott árajánlatot.
(6) A megállapított támogatás a kivitelező részére kerül átutalásra, a munka elvégzését
követően, az Önkormányzat nevére kiállított számla ellenében, melyen fel kell tüntetni
a kivitelezés helyét is.
(7) A rákötés megvalósulását a DRV Zrt. igazolja, mely igazolást csatolni kell a
támogatás kifizetési kérelméhez.
(8) A támogatás mértéke a szennyvízcsatorna rákötés költségeinek 80 %-áig terjedhet,
de legfeljebb 60.000,-Ft összegben állapítható meg.
(9) A kérelemben foglaltak vagy a kivitelezés ellenőrzésére az eljárás során helyszíni
szemle végezhető.”
4. §
A Rendelet az 1. melléklet szerinti 11. függelékkel egészül ki.
5. §

Ez a Rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

1. melléklet a…………… önkormányzati rendelethez
11. függelék a 8/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálata
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Kérelem települési támogatásra
a csatornarákötés
támogatásához

Benyújtható: folyamatosan

KÉRELEM
Alulírott kérelmet nyújtok be a
Dombóvár, …………………………………………………………………………………. szám
alatti ingatlan csatornabekötésének támogatására.

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:……….. Fő
1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A
Név
(születési név)

B
Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

C
Anyja neve

D
Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele

1.
2.
3.
4.
5.
2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.
A jövedelem típusa

B.
C.
Kérelme A kérelmezővel közös háztartásban élő további
ző
személyek

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem
A háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem:……………………………..Ft.
Jogosult az,

- akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,-Ft), egyedülálló esetén 300 %-át
(85.500,-Ft), és sem a kérelmező, sem a vele együtt élő személy nem rendelkezik az Sztv. 4. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal.
- a kérelmező a kérelemben megjelölt ingatlannak legalább 50 %-ban tulajdonosa, vagy
haszonélvezője, ott állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és nyilatkozik arról, hogy
életvitelszerűen ott él.

Kérelmemhez mellékletként csatolom a saját, valamint a velem közös háztartásban
élő személyek tekintetében a jövedelemnyilatkozatot/jövedelemigazolást a
rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó
jövedelméről, egyéb jövedelmeknél pedig a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap
egyhavi átlag jövedelméről.
Kérelmemhez mellékletként csatolom, azt az iratot, amely igazolja, hogy az
ingatlannak legalább 50 %-ban tulajdonosa / haszonélvezője vagyok.

Kérelmemhez mellékletként csatolom a csatornabekötésre vonatkozó kivitelezői
árajánlatot.
Nyilatkozom arról, hogy életvitelszerűen a kérelemben érintett ingatlanban élek.
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

A kérelemhez kötelező csatolni:
1.
2.
3.
4.
5.

Ügyintéző tölti ki:
csatolta
igen
nem

jövedelem-igazolást
vagyonnyilatkozatot
a lakáshasználat jogcímét igazoló iratot
lakcímkártya másolatát
kivitelezői árajánlat

Csatolt iratok száma összesen:

db

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik:
1. §
A rendelet hatályát terjeszti a ki az önkormányzat tulajdonában álló bérlakásban élő
személyekre. Így a Kaposszekcső közigazgatási területéhez tartozó Liget lakótelepen
élő személyek számára is lehetővé válik a szociális ellátásaink igénybe vétele.
2. §.
A rendelet módosítás a települési támogatások körét bővíti a szennyvízcsatorna rákötés
megvalósításának költségeihez igényelhető támogatás bevezetésével.
3. §
A szennyvízcsatorna rákötés megvalósításának költségeihez igényelhető támogatásra
vonatkozó részletszabályokat, a jogosultak körét, a támogatás mértékét határozza meg.
4. §
A szennyvízcsatorna rákötés megvalósításának költségeihez támogatás igénylésére
benyújtható kérelem nyomtatványt helyezi el a rendeletben.
5. §
A rendelettervezet hatálybalépéséről rendelkezik.

