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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a 2020. február 28. napján tartott képviselő-testületi ülésén 

fogadta el a szociális ellátásokról szóló, 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendeletét, 

amely azóta többször is módosításra került. 

 

Az önkormányzat jelenleg is több támogatást biztosít a gyermekek részére, és célja, 

hogy ezen támogatások körét tovább bővítse.  A mostani módosítással az iskoláskorú 

gyermekeket és szüleiket szeretnénk segíteni azzal, hogy az utazási támogatások 

részeként havi buszbérletet biztosítunk a gyermekek részére. 

 

A bevezetendő támogatás révén minden olyan általános és középiskolás, aki oktatási 

intézménnyel jogviszonnyal rendelkezik, valamint a családjában az egy főre eső havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

1000%-át, tehát a 285.000,- Ft-ot, kérelmet nyújthat be. A támogatás 1 évre, 

szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig állapítható meg, de év 

közben is bármikor benyújtható. A támogatás teljes mértékben fedezi a kedvezményes 

diákbérlet összegét. A havi bérletet a jogosult - vagy a törvényes képviselője - minden 

hónap 5. napjáig a személyazonossága igazolása mellett köteles átvenni a szolgáltató 

jegypénztárában. Amennyiben a jogosult 3 alkalommal elmulasztja átvenni a bérletét, 

úgy a támogatás megszüntetésre kerül.  

 

Az elszámolás a Hivatal által a mindenkori szolgáltatónak minden hónapban 

megküldött, a jogosultakat tartalmazó lista és az átvett bérletek száma alapján történik. 

 

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. 

Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak 

szerint ismertetem:  

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, 

költségvetési hatásai: 

A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nincs. Költségvetési 

szempontból többlet költséget jelent az önkormányzat részére, amely azonban a 

szociális keret terhére várhatóan elszámolható. 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendeletalkotásnak a környezetre gyakorolt és egészségi pozitív hatásaira számítunk, 

várható a helyi tömegközlekedés nagyobb számban történő igénybevétele. 

3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 

hatása: 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása van, mivel új támogatási forma kerül 

bevezetésre, ügyfelek számának növekedése várható. 

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 



 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a hivatal keretén belül 

rendelkezésre állnak.  

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 

A rendeletmódosításra az új támogatási forma bevezetése miatt vált szükség. 

A fentiekre tekintettel javaslom a rendelettervezet elfogadását. 

  

 Pintér Szilárd 

 polgármester 



 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 ..…/2021. (….) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) 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. § (3) bekezdésében, a 

45. § (5) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1. §  

 

A szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet a következő 

12/A. §-al egészül ki: 

 

„12/A. § 

 

(1) A Képviselő-testület utazási támogatást biztosít a menetrend szerinti helyi 

közforgalmú közlekedésben kedvezményes bérlet vásárlásához a dombóvári 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulónak, amennyiben 

 

a) általános iskolai vagy középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 

b) és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000%-át. 

 

(2) A támogatás a kérelem beadása évének szeptember 1. napjától, illetve szeptember 

1. napja után beadott kérelmek esetén a támogatásra jogosító és véglegessé vált 

közigazgatási határozat időpontját követő hónaptól kezdődően a következő év 

augusztus 31. napjáig állapítható meg. 

 

(3) A kérelem egész évben benyújtható. A kérelemhez csatolni kell a köznevelési 

intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy az intézménnyel a jogviszony 

a kérelem beadásakor fennáll. 

 

(4) A jogosult - vagy annak törvényes képviselője - minden hónap 5. napjáig köteles az 

adott hónapra vonatkozó helyi közforgalmú közlekedésre jogosító buszbérletet a 

szolgáltató jegypénztárában személyazonossága igazolása mellett átvenni.  

 

(5) Amennyiben a jogosult a bérletet három alkalommal elmulasztja átvenni, úgy a 

támogatás megszűnik. 

 



 

(6) A kérelmező a jogosultság fennállásában bekövetkező változást 8 napon belül 

köteles bejelenteni. Amennyiben ezt elmulasztja, a változás bekövetkezése napjáig 

visszamenőleg köteles az autóbuszbérlet árát visszafizetni. 

 

(7) Az utazási támogatás mértéke megegyezik az önkormányzat által a kérelmező 

részére nyújtott buszbérlet árával.  

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2021. augusztus 15. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 Pintér Szilárd dr. Szabó Péter 

 polgármester jegyző 



 

Részletes indoklás: 

 

1. § 

 

A Képviselő-testület az utazási támogatást kibővítve a menetrend szerinti helyi 

közforgalmú közlekedésben kedvezményes bérlet vásárlását biztosítja az 

iskoláskorúak számára. A támogatás kérelmezésének feltételeit tartalmazza. 

 

2. § 

 

A rendeletmódosítás hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 


