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6. sz. előterjesztés
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…../2019. (XI. ….)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló
9/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 132. § (4) g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk ()
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 8. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

(1) A képviselő- testület e rendelet szabályai szerint havi rendszerességgel folyósított, vissza nem
térítendő támogatásként (rendszeres települési támogatás):

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési lakhatási támogatást,
b) a 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy

részére méltányossági ápolási díjat,
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez települési gyógyszertámogatást
nyújt.

(2) A képviselő- testület e rendelet szabályai szerint egyszeri, vissza nem térítendő települési
támogatásként a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó háztartások részére
települési adósságcsökkentő támogatást nyújt.”

2. §

A Rendelet a következő 29/A. §- al és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„7. Települési adósságcsökkentési támogatás

29/A. §

(1) A képviselő- testület évente egy alkalommal, tárgyév november vagy december hónapjában a
lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó, szociálisan rászoruló háztartások részére az
e szakaszban meghatározottak szerint települési adósságcsökkentési támogatást nyújt egyszeri, vissza
nem térítendő, természetbeni támogatásként.
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(2) A települési adósságcsökkentési támogatásra az a háztartás jogosult, amely települési lakhatási
támogatásra is jogosult.

(3) A települési adósságcsökkentési támogatás azon lakhatási kiadáshoz kapcsolódó hátralék
megfizetéséhez nyújtható, amely esetében:

a) a díjtartozás (hátralék) legalább hathavi és 30.000.- Ft összeget meghaladó vagy
b) a szolgáltatást kikapcsolták, illetve a közüzemi szerződést felmondták.

(4) A települési adósságcsökkentési támogatás nem nyújtható olyan lakhatási kiadáshoz kapcsolódó
hátralékhoz, amely lakhatási kiadás tekintetében a képviselő- testület települési lakhatási támogatást
állapított meg.

(5) E szakasz alkalmazásában lakhatási kiadáshoz kapcsolódó díjhátraléknak minősül a vezetékes áram-,
víz- és csatornahasználati díj.

(6) A települési adósságcsökkentési támogatás mértéke a felhalmozott hátralék 75%-a, de legfeljebb
50.000.- Ft.

(7) A települési adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem e rendelet 12. mellékletében meghatározott
nyomtatványon nyújtható be.

(8) A települési adósságcsökkentési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a lakhatási kiadáshoz
kapcsolódó hátralék (3) bekezdés szerinti feltételeit igazoló közüzemi számlát vagy a közüzemi
szolgáltató által kiadott igazolást.”

3. §

A Rendelet az 1. melléklettel egészül ki.
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

DR. SÜTŐ LÁSZLÓ BÖDŐNÉ DR. MOLNÁR IRÉN

polgármester címzetes főjegyző
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1. melléklet a …/2019. (XI…) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
települési adósságcsökkentési támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

1.1. 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 (év, hó, nap): ….......................................................................................

1.1.5. Lakóhelye:□ □ □ □ irányítószám ….......................................................................... település
…............................ ..utca/út/tér …........... házszám …......... épület/lépcsőház …............ emelet, ajtó

Tartózkodási helye:□ □ □ □ irányítószám …........................................................... település
…............................. utca/út/tér …........... házszám …......... épület/lépcsőház ….. …....... emelet, ajtó

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.

2. Nyilatkozatok

2.1. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában én vagy a velem közös háztartásban élő
közeli hozzátartozóm települési lakhatási támogatásra jogosult, a jogosultságot megállapító határozat
száma: …………………………………….

2.2. Kijelentem, hogy a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó díjhátralékom (megfelelő rész aláhúzandó):

(vezetékes) áramdíj víz- és csatornaszolgáltatási díj

2.3. Nyilatkozom, hogy a 2.2. pontban megjelölt díjhátralékom nagysága: ………………………. Ft,
amelyet a jelen kérelemhez mellékelt számlával/ közüzemi szolgáltató által kiállított igazolással (megfelelő
rész aláhúzandó) bizonyítok.

2.4. Hozzájárulok, hogy a jelen a kérelemben szereplő adatokat a szociális igazgatási eljárás során a
jegyző a jogosultság megállapításához felhasználja, az adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatót és az azzal
kapcsolatos jogaimról szóló tájékoztatást megértettem és elfogadom.

Dátum: …............................................

…................................................................
kérelmező aláírása
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Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
Címzetes Főjegyzője

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Ügyiratszám: 15890/1/2019.
Ügyintéző: Pápainé dr. Káplár Orsolya Csilla
Tel.: 85/501-044
Email: kaplar.orsolya@marcali.hu

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól

szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
……/2019. (XI. …..) önkormányzati rendeletének

Á l t a l á n o s i n d o k o l á s a

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazást ad a
település önkormányzat képviselő- testületének arra, hogy a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó háztartások részére támogatást nyújtson. A települési adósságcsökkentési támogatás bevezetése
a közüzemi szolgáltatások díjhátralék miatt történő megvonásának kiküszöbölését, vagy a már megszüntetett
szolgáltatások visszakapcsolásának elősegítését célozza. A támogatás mértéke a fennálló hátralék függvénye
és azon személyek részére jár, akik egyébként települési lakhatási támogatásra jogosultak, de azt a
támogatás nem ehhez a közüzemi kiadáshoz kapják. A jogosulti körbe azon szociális rászorult háztartások
tartoznak, amelyek esetében a téli időszakban, elsősorban decemberben a lakhatási és egyéb kiadások
megemelkedése egyébként is problémát okoz. A támogatás célhoz kötött felhasználását a támogatás
természetbeni jellege biztosítja.

A rendelet módosítását a kihirdetést követő napon javaslom hatályba léptetni.

Marcali, 2019. november 14.

Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

mailto:kaplar.orsolya@marcali.hu


TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2019. (XI …..) önkormányzati r e n d e l e t e
a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

9/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági
hatás:

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi
következmények:

Adminisztratív
terheket
befolyásoló hatás:

Egyéb hatás:

A rendelet célja, hogy lehetővé tegye
egyszeri, természetbeni települési támogatás
megállapítását a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó
háztartások részére. A települési
adósságcsökkentési támogatás
meghatározott közüzemi tartozások
csökkentése érdekében, a háztartások téli
időszakban megnövekedett terheihez, illetve
a szolgáltatásból történő kikapcsolás
megelőzéséhez, vagy a szolgáltatás
visszakapcsoláshoz nyújt segítséget.

tervezve van nincs az adminisztrációs
terhek növekednek.

Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, mert:
a téli időszakban a háztartások kiadásai jelentősen megnövekednek és ezáltal megnő az adósságok keletkezésének esélye, vagy az adósság miatt kikapcsolt szolgáltatások hiánya
nagyobb jelentőségűvé válik. A rendelet módosítását követően a támogatási összeggel csökkenthető lesz az adósságok mértéke illetve lehetővé válik a szolgáltatások
visszakapcsoltatása.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

nagy eséllyel a megnövekedett kiadások miatt a háztartások még nagyobb, olyan adósságokat halmoznak fel, amitől nehezen fognak megszabadulni.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak.
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