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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2019. február 28. napján tartott ülésén tárgyalta a szociális
ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
módosítását, melynek eredményeként 2019. április 1. napjától új települési
támogatásként bevezette az „egészségügyi prevenciót és rehabilitációt szolgáló
gyógyúszás költségeinek támogatása” elnevezésű támogatást. Azonban a támogatás
gyakorlati alkalmazása során merültek fel olyan kérdések, amelyek miatt indokolt
kiegészíteni a támogatásról rendelkező 9/H. §-t.
A Rendelet 9/H. § (2) bekezdése határozza meg a támogatás jogosultsági feltételeit,
amely szerint a gyógyúszás bérleti díjának támogatásaként nyújtott 3.000,- Ft összegű
költségtérítést azon Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, és
életvitelszerűen ott élő szülő kaphatja meg:
• akinek a gyermeke szakorvos vagy háziorvos által kiállított szakvélemény
alapján gyógyúszásra jogosult, és
• aki vállalja, hogy gyermeke részt vesz az oktató által szervezett
gyógyúszásokon, és
• aki tudomásul veszi, hogy amennyiben a gyermeke havonta 3 alkalomnál
többször hiányzik, a támogatásra nem jogosult, és
• aki vállalja, hogy a gyermek távollétének okát orvos által kiállított igazolással
alátámasztja, valamint
• családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400%-át.
Úgy gondolom, hogy könnyen előfordulhat az az eset is, hogy a gyermek a betegségen
kívül egyéb okok miatt nem tud részt venni az úszáson, így például abban az esetben,
ha hosszabb távra elutazik, stb. Erre tekintettel indokoltnak tartom szabályozni ezt az
esetkört is úgy, hogy ezekben az esetekben a szülő igazolja a távollétet, de a havi
hiányzás időtartama ezzel együtt sem haladhatja meg a 3 alkalmat. Javaslom
kimondani a rendeletben azt is, hogy az igazolásokat az oktatónál kell leadni – a
jelenlegi gyakorlatnak megfelelően.
A Rendelet 9/H. § (3) bekezdése kimondja, hogy a támogatás az uszoda által igazoltan
befizetett költségek után pénzbeli ellátás formájában kerül megállapításra a kérelem
benyújtását követő hónaptól kezdődően. Tehát a jogosultsági feltételek folyamatos
fennállása esetén a támogatás rendszeresen folyósításra kerül a jogosult részére.
Azonban, ha a körülményeiben olyan változás következik be, amelynek következtében
már nem felelne meg a jogosultsági feltételeknek, abban az esetben a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint az ellátásban
részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet,
melynek következtében a támogatás folyósítását meg kell szüntetni. A támogatásra
való jogosultság egyik feltétele, hogy a gyermek szakorvos által kiállított
gyógyúszásra vonatkozó javaslattal, illetve a kezelés idejét igazoló dokumentummal
rendelkezzen. Ezen kezelések ideje változó, általában fél évre vagy egy évre szokták a
javaslatot megadni. Mivel ezen igazolást a kérelemmel egyidejűleg be kell nyújtania,

amin látható, hogy a kezelés mennyi ideig javasolt, a támogatást erre az időtartamra
javaslom megállapítani azzal, hogy abban az esetben, ha az újonnan kiállított
szakorvosi javaslatot a támogatás lejárta előtt bemutatja a szülő, a támogatás
időtartama a javaslatban foglalt időtartamra meghosszabbítható. Ebben az esetben az
ellátás további folyósításához - ha a körülményeiben változás nem állt be - a többi
feltételt nem kell már igazolni. Amennyiben a szülő az új szakorvosi javaslatot nem
mutatja be határidőben, a támogatás az eredetileg megállapított időpontban megszűnik.
Természetesen, ha a támogatás feltételei fennállnak, a kérelem ismételten benyújtható.
Az uszodában minden év augusztusában végzik el a nagyobb karbantartási
munkálatokat, ezért ezen időszakok alatt technikai okok miatt zárva tart. Figyelemmel
erre, a támogatás folyósítása a nyári leállás időtartamára szünetel. Javaslom ennek
szabályozását a rendeletben.
A rendelet 13. §-a rendelkezik a rendkívüli települési támogatásokról, amelyek között
szerepel az Erzsébet-utalvány, azonban 2019. január 1. napjától megszüntették ezen
utalványok forgalmazását. Így a természetbeni támogatás nyújtását más módon kell
megoldani, ami indokolttá teszi a rendelet szövegének módosítását is. Javaslatom
szerint a továbbiakban is utalvány formájában nyújtsuk a támogatást, méghozzá
Edenred ajándékutalvány formájában. Erre tekintettel a rendelet 13. § (2), (7) és (8)
bekezdéseiből szükségszerű kivenni az Erzsébet-utalvány megnevezést, és utalványra
módosítani.
***
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
költségvetési hatásai:

rendelet

várható

társadalmi,

gazdasági,

A rendeletben foglaltaknak gazdasági, költségvetési hatása nincs, a korábban
bevezetett ellátások szabályozása került felülvizsgálatra. A gyógyúszás támogatása a
lakosság egészségügyi rehabilitációját segíti.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs,
egészségügyi hatásai nem mérhetők.

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 és pénzügyi feltételek a hivatal
keretén belül rendelkezésre állnak.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendeletmódosításra annak gyakorlati alkalmazása miatt van szükség.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendeletmódosítás elfogadását.

Kiss Béla
alpolgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (…) 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) 9/H. § (2) d) és
(4) b) pontjában az „orvos” szövegrész helyébe az „orvos vagy szülő” szöveg lép.
2. §
(1) A Rendelet 9/H. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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.
(2) A Rendelet 9/H. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben az újonnan kiállított szakorvosi javaslatot a támogatás lejárta előtt
bemutatja a szülő, 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 a), b) pontjában és a
(4a) bekezdésben foglaltakat nem kell ismételten benyújtani.”
(3) A Rendelet 9/H. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A kérelmezőnek a támogatási kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező
és a gyermek személyazonosságát és lakcímét, valamint a gyermek életkorát igazoló
iratot.”
(4) A Rendelet 9/H. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A szülő a gyermek gyógyúszásról történő hiányzására vonatkozó orvosi vagy
szülői igazolását az uszodában az oktatónál nyújtja be.”

(5) A Rendelet 9/H. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A támogatás folyósítása az uszoda karbantartás, felújítás miatti egy hónapban,
két hetet meghaladó időtartamú leállásának időtartamára szünetel.”
3. §
A Rendelet 13. § (2), (7) és (8) bekezdésében az „Erzsébet-utalvány” szövegrész
helyébe az „utalvány” szöveg lép.
4. §
Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Szabó Péter
jegyző

Részletes indokolás
1. §
A gyógyúszás támogatás feltétele, hogy a gyermek az ellátást ténylegesen igénybe
vegye, arról indokolatlanul ne hiányozzon. A rendeletmódosítás azt szabályozza, hogy
a hiányzásra vonatkozóan orvosi vagy szülői igazolást kell benyújtani.
2. §
(1) A rendeletmódosítással a gyógyúszás támogatás megállapításának időtartama kerül
pontosabban meghatározásra, úgy hogy a támogatás a szakorvosi javaslat érvényességi
idejével megegyező időtartamra kerül megállapításra.
(2) A támogatás időtartama az újonnan kiállított és határidőben benyújtott szakorvosi
javaslat érvényességének időtartamára meghosszabbítható.
(3) Tekintettel arra, hogy a támogatás Dombóvár város közigazgatási területén
lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen ott élő szülő és gyermek részére
folyósítható rendelkezni kell arról is, hogy ezt a körülményt a kérelmezőnek igazolni
kell. Igazolni kell továbbá a gyermek életkorát.
(4) A rendeletmódosítás pontosítja a gyógyúszásról történő hiányzás igazolásának
módját.
(5) Az uszoda karbantartása miatti leállás idejére a támogatás folyósításának
szüneteléséről rendelkezik.
3. §
A megszűnt Erzsébet-utalványra több helyen is hivatkozott a Rendeletünk, melyet a
Rendelet szövegében szükséges a továbbiakra vonatkozóan „utalvány” szóra
módosítani.
4. §
A Rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

