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TERVEZET 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2014. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ   

14/2013. (V. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 20. § 

(3) bekezdés e) pontjában, (5) bekezdés h) pontjában és (7) bekezdés e) pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § A szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. (V. 21.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 9. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

„f) a közkifolyó használati vízdíj fizetésére.” 

 

2. § Az Szr. 28. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) E rendeletnek a …/2014. () önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Mr.) 

módosított 9. § (1) bekezdés f) pontját az Mr. hatályba lépésekor folyamatban lévő 

eljárásokban is alkalmazni kell. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

   

dr. Pataki Anett s. k. Dr. Tóth Lajos s. k. 

jegyző polgármester 

 X – 



 

 

I ndok ol ás  

 

Általános indokolás 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 14/2013. (V. 21.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Szr.) 2013. szeptemberi módosítása az aktív korúak ellátására és a 

lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításának feltételeként előírja a 

közkifolyó használati vízdíj esetében a 2 hónapon túli díjhátralék megfizetését, amelyet 

először a 2014. március 1. után benyújtott kérelmek elbírálása során kell ellenőrizni. 

 

A kérelmek vizsgálatakor az ügyfelek a 2 hónapon túli díjhátralék megfizetését elsősorban a 

felgyülemlett tartozások magas összege miatt nem tudták igazolni. Amennyiben a hivatkozott 

rendelkezést nem módosítja a Képviselő-testület, úgy a jelenlegi adatok alapján az érintett 

lakcímeken 94 személy esetében az aktív korúak ellátása, 14 főnél a lakásfenntartási 

támogatás megszüntetésre, illetve a kérelem elutasításra kerül. Ezzel az érintettek még 

rosszabb helyzetbe kerülnének, mivel szinte az egyetlen bevételi forrásuk szűnne meg.  

 

Ha a lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elutasításra kerül, akkor az önkormányzat is 

bevételtől esik el, mivel az ügyfelek jelenleg a támogatás legalább egy részét a közkifolyó 

használati vízdíjra fordítják. 

 

Annak érdekében, hogy az érintetteket ne hozzuk még nehezebb helyzetbe, javaslom, hogy ne 

a 2 hónapon túli díjhátralék megfizetése legyen a feltétel, hanem a kérelem benyújtásának 

hónapjában történt fizetés, amelyet befizetési bizonylattal kell igazolni, mivel ez is jelzi a 

fizetési hajlandóságot. Az Szr. 9. § (2) bekezdése értelmében a jogosult köteles ezt az 

„állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani”, tehát amennyiben nem fizetik 

az adott lakcímen a közkifolyó használati vízdíjat, az ellátás megszüntetésre kerülhet. 

 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz: 

A lakókörnyezet rendezettsége körében a közkifolyó használati vízdíj megfizetésére 

vonatkozó kötelezettség módosítását tartalmazza.  

 

A 2. §-hoz: 

A módosított rendelkezés alkalmazására vonatkozó előírást tartalmaz. 

 

A 3. §-hoz: 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

Felsőzsolca, 2014. április 22. 

 

 

             Dr. Tóth Lajos 

              polgármester 

 

 

 

 



 

 

Hatásvizsgálati lap 

a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló  

14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 

 

I. Várható társadalmi hatások  

 Rendeletmódosítás hiányában több mint száz esetben kerül megszüntetésre aktív korúak 

ellátása és lakásfenntartási támogatás, amely egyrészt az érintettek nagymértékű 

felháborodásához, másrészt pedig a már egyébként is nehéz anyagi helyzetük 

romlásához, megélhetésük ellehetetlenítéséhez vezet. 

 

II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  

 A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása van, 

mivel a lakásfenntartási támogatás megszüntetésével az önkormányzat a közkifolyók 

esetében bevételtől esik el. 

 

III.  Várható környezeti hatások  

 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

IV.  Várható egészségi következmények  

 A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs. 

 

V.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  

 A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív többletterhei nincsenek. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  

 A rendelet megalkotását az I. pontban részletezett következmények elkerülése teszi 

szükségessé. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  

 A rendeletben foglaltak végrehajtása személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

többletfeltételeket nem igényel. 

 

Felsőzsolca, 2014. április 22. 

 

 

         Dr. Tóth Lajos 

            polgármester 


