
 
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
JEGYZŐJE        

         2. változat 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Önkormányzatunk – többek között - Lakásfenntartási támogatást is nyújt az arra szociálisan 
rászoruló kaposvári személyeknek/családoknak, mely támogatási formával számos érintettnek 
juttatunk anyagi segítséget a közüzemi számlák kifizetéséhez a helyi szociális rendeletben 
foglaltak alapján. Az említett támogatáson kívül a rászorulók további települési támogatások 
megállapítását is igényelhetik pl.: természetbeni tűzifa támogatást, adósságkezelési szolgáltatást, 
gyermekintézményben fizetendő személyi térítési díj támogatást, beiskolázási segélyt, 
gyógyszertámogatást, krízis támogatást stb.     
 
A jelenlegi kihívásokkal teli válság idején – többek között – emelkedik a rezsiköltségek és 
élelmiszerek fogyasztói ára is, emiatt vélhetően a szegényebb társadalmi csoportok nehéz 
helyzetbe kerülhetnek, így ismételten vizsgálnunk kellett, hogyan enyhíthetnénk az érintettek 
anyagi gondjain.      
 
Önkormányzatunk azért, hogy a rászoruló személyek/családok háztartásában a kritikus állapot 
enyhüljön, szélesíteni kívánja a Lakásfenntartási támogatásra jogosultak körét a 
jövedelemhatárok emelésével és egyúttal kategóriánként duplájára emelné a nyújtható támogatás 
összegét. A Lakásfenntartási támogatás 2022. évi előirányzata közel 50.000.000-Ft, mely 
előirányzat az igénylők körének várható bővülése miatt becslésünk szerint évi 100.800.000-Ft-
ra emelkedne.  
 
Fentiek mellett, a hátrányos helyzetűek számára egy új támogatási forma bevezetésével, a fűtési 
szezonban Időszaki Fűtési Támogatást is nyújtanánk tárgy év október 15. napjától a következő 
év április 15. napjáig. Az új ellátási forma becslésünk szerint 30.600.000,-Ft kiadást jelentene 
önkormányzatunk számára.      
 
A fentiekre tekintettel teszünk javaslatot a pénzbeli és természetben nyújtott települési 
támogatásokról szóló többször módosított 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) módosítására. 
 
Azon családok érdekében, akik a települési támogatási formák értékhatárai miatt rendszeres 
települési támogatásokra (pl.: Lakásfenntartási támogatás) nem jogosultak önkormányzatunk 
emelni kívánja a Rendkívüli települési támogatás előirányzatát további évi 20.000.000,-Ft-tal, 
hogy számukra is segítséget nyújthassunk a válság okozta problémák enyhítésében.  
 
Gyakorlati tapasztalataink szerint a hozzánk forduló személyek/családok egyáltalán nem 
rendelkeznek anyagi tartalékkal, így a hirtelen jött áremelkedések még súlyosabb terhet rónak 
rájuk, önkormányzatunk segítsége nélkül nem csak lakhatásuk, de megélhetésük is veszélybe 
kerülhet.    
 
 



 
Az egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022.(VII.20.) Kormány 
rendelet szerint a jelenlegi rezsiárakra vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatára első 
alkalommal 2022. december 30. napján kerül sor.    
 
Tekintettel a fentiekre Önkormányzatunk 2023. év február hónapjában vizsgálni fogja, hogy az 
esetleges rezsiár emelkedések, vagy az infláció miatt szükség van-e a Lakásfenntartási támogatás 
- vagy bármely más települési támogatási forma - újabb korrekciójára.      
 
A fent említett települési támogatások finanszírozásához szükséges évi közel 101.400.000,-Ft a 
céltartalékban elkülönített működési tartalékkeret terhére rendelkezésre áll.  A 2023. évi 
költségvetésbe a támogatási formák fentiekben említett előirányzatai beépítésre kerülnének.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen.  
 
 
 
Kaposvár, 2022.szeptember 8. 
 
 
 
 
                                                                                                       dr. Csillag Gábor   
                                                                                                               jegyző  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
…….. /2022.(…….) önkormányzati rendelete  

 

a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
többször módosított 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 
26.§-ában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 48.§ 
(4) bekezdésében, valamint a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:     

                                                                         1.§   

A pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a az alábbi 22., 23. pontokkal egészül ki:  
 
/ E rendelet alkalmazásában:/ 

 
„22. közeli hozzátartozó: a Szt. meghatározása szerint. 
 
 23. tüzelőanyagnak minősül: ilyenek lehetnek különösen a tűzifa, szén, szénbrikett, háztartási 
koksz, tüzelőolaj, fabrikett, pellett.” 
 

2.§ 

(1) A R. 9.§ (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:   
 
/Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában:/ 
„a) az egy fogyasztási egységre eső nettó jövedelem a nyugdíjminimum 400%-át, egyedül élő 
esetében a nyugdíjminimum 450%-át és„  
 

 
(2) A R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (4)/A lakásfenntartási támogatás havi összege, amennyiben:/ 

a) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át nem 
haladja meg: havi 7.000-Ft, 
b) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 350%-át nem 
haladja meg: havi 6.000-Ft, 
c) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 400%-át nem 
haladja meg: havi 5.000-Ft, 
d) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 450%-át nem 
haladja meg: havi 4.000-Ft.” 
 
 
 
 
 



3.§  

 

A R. a következő 36/E. – 36/F. §-al és az azt megelőző alcímmel egészül ki, egyúttal a 20. alcím 
sorszáma 21. sorszámra, 21. alcím sorszáma 22. sorszámra módosul: 

 

„20. Időszaki Fűtési Támogatás 
 

„36/E.§ (1) Az önkormányzat települési támogatás keretében a háztartás tagjai által lakott lakás, 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fűtési költségeinek enyhítésére Időszaki Fűtési 
Támogatást (továbbiakban: fűtési támogatás) nyújthat annak a szociálisan rászoruló személynek, 
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 350%-át, 
egyedül élő esetén a 400%-át nem haladja meg, és vagyona nincs. 

(2) A fűtési támogatás összege:  

 a) egyszemélyes háztartás esetében havi 8.000-Ft,   
 b) több személyes háztartás esetében havi 6.000-Ft. 

(3) A fűtési támogatás iránti kérelem benyújtható tárgyév szeptember 1. napjától a következő év 
március 31. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

(4) A fűtési támogatás egyazon lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fűtési 
költségeinek enyhítésére csak egy kérelmezőnek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és háztartások számától. 

(5) A fűtési támogatás vonatkozásában elismert fűtési időszak: tárgyév október 15-től következő 
év április 15-ig. A szeptember 1. és október 31. között benyújtott kérelemre a fűtési támogatás 
október 15. napjától, a további hónapokra pedig a kérelem benyújtásával érintett hónap első 
napjától állapítható meg.  

 (6) A fűtési támogatás összege a határozatban megjelölt fűtést biztosító szolgáltatóhoz havonta 
kerül átutalásra. 

(7) Szolgáltató hiányában a megállapított támogatás összege a jogosult részére egy összegben is 
kifizethető.    

(8) Nem állapítható meg a fűtési támogatás, amennyiben a kérelemmel érintett lakásra 
tárgyévben, a kérelem benyújtását megelőzően Adósságkezelési támogatás került megállapításra.    

 

36/F.§ (1) A kérelmet az önkormányzat Szociális Irodáján az erre rendszeresített 
formanyomtatványon lehet benyújtani. 

(2) A fűtési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:  

a) rendelet 5.§ (2)-(3) bekezdései szerinti igazolásokat,  
b) a kérelmező nyilatkozatát a lakásban tartózkodás jogcíméről, valamint a háztartás vagyoni 
helyzetéről,   
c) a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy nevére szóló – vagy azon 
számlafizetőként feltüntetett - fűtést biztosító szolgáltató által kiállított számlát, vagy szolgáltatói 
igazolást, ennek hiányában a kérelmező nyilatkozatát egyéb tüzelőanyag felhasználására 
vonatkozó költségéről,  
 



d) előre fizetős mérővel rendelkezők esetében a szolgáltatóval kötött szerződés másolati 
példányát.  

(3) A jogosult részére utalt támogatás fűtési célra történő felhasználását igazolni kell, ennek 
elmulasztása esetén a következő fűtési időszakban a fűtési támogatás nem állapítható meg.    

(4) A fűtési támogatás csak a költségvetési rendeletben e célra meghatározott éves keretösszeg 
erejéig nyújtható.” 

               4.§ 
 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
Kaposvár, 2022. szeptember 22. 

 

 

dr. Csillag Gábor       Szita Károly 
     jegyző        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
…../2022. (……..) önkormányzati rendeletének indokolása 

 
a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Általános indokolás 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben, a 
jelentősen megemelkedett rezsi és élelmiszerárak miatt enyhíteni kíván a rászoruló 
személyek/családok nehéz élethelyzetén és a közüzemi számláik kifizetésének gondjain.  
Emellett a szélesíteni kívánja a települési támogatások körét is, a téli fűtési szezonban 
igényelhető új támogatási forma bevezetésével, hogy így támogathassa a legrászorultabbakat.   
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
 

A rendelet alkalmazása szempontjából releváns értelmező rendelkezéseket határoz meg. 
  

2.§-hoz 
 
A Lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét módosítja a jövedelemhatárok és a nyújtható 
támogatási összegek emelésével (a jövedelemhatárok meghatározásának alapja az öregségi 
nyugdíjminimum összege, mely jelenleg: 28.500-Ft). 2022. július hónapban 427 család 
rendelkezett e támogatási forma tekintetében jogosultsággal.       
 

Lakásfenntartási támogatás 
 

Az egy fogyasztási egységre eső nettó jövedelemhatár változása a 
nyugdíjminimum vonatkozásában (méltányosság nem gyakorolható) 

Hatályos szabályozás szerint Módosító javaslatunk szerint 
Háztartás: 350 % 99.750,-Ft Háztartás: 400 % 114.000,-Ft 
Egyedül élő: 400 % 114.000,-Ft Egyedül élő: 450 % 128.250,-Ft 

 
A támogatás havi összegének alakulása (méltányosság nem gyakorolható) 
Hatályos szabályozás szerint Módosító javaslatunk szerint 

Támogatás 
mértéke 

Amennyiben a háztartás egy 
fogyasztási egységre eső 

jövedelme a nyugdíjminimum 

Támogatás 
mértéke 

Amennyiben a háztartás egy 
fogyasztási egységre eső 

jövedelme a nyugdíjminimum 
3.500,-Ft 250 %-át  71.250,-Ft-ot 7.000,-Ft 300 %-át  85.500,-Ft-ot 
3.000,-Ft 300 %-át  85.500,-Ft-ot 6.000,-Ft 350 %-át  99.750,-Ft-ot 
2.500,-Ft 350 %-át  99.750,-Ft-ot 5.000,-Ft 400 %-át  114.000,-Ft-ot 
2.000,-Ft 400 %-át  114.000,-Ft-ot  4.000,-Ft 450 %-át  128.250,-Ft-ot  

nem haladja meg. 
 
A hatályos rendelet szerint az egyszemélyes, az albérletben élő, valamint a lakáscélú pénzintézeti 
hitelt fizető háztartások vonatkozásában a jövedelemhatár mértékének megfelelően megállapított 
lakásfenntartási támogatás havi összegét 3.000-Ft/hó összeggel egészítjük ki, ezen a kiegészítés 
összege minden kategória esetében változatlanul megmarad.  



Több ügyfelünk fával főz és azzal is fűt. A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt-nél 2022. év első 
felében 1m3 tűzifa (a „legkisebb fűtőértékű”) hárs és nyárfából: 15.500-Ft, (a „jobb fűtőértékű”) 
akácból és bükkfából 1m3: 23.500-Ft volt.  Az alábbi táblázat szemlélteti a tűzifa árának 
jelentős emelkedését, mely várhatóan tovább fog nőni.   
 
A tűzifa értékesítési bruttó (ÁFA-val növelt) egységárai, Ft/m3 (1m3=1,68ürm=1m x1mx1,68m)  

Bruttó fogyasztói ár 2m- es tűzifa 2022.07.22- től visszavonásig 
Megnevezés SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 
Akác tűzifa 30.700,- 
Bükk- gyertyán tűzifa 31.000,- 
Cser, tölgy, egyéb kemény tűzifa 29.200,- 
Éger, nyír és fenyő tűzifa 20.600,- 
Hárs, nyár, egyéb lágy lombos tűzifa 19.050,- 

 
Számos ügyfelünk a főzéshez gázpalackot használ. Az idei év első felében eddig 5.175-Ft-ért 
11,5 literes gázpalackot tudott vásárolni, most azonban 7.800-8.000-Ft- ért, csak 10,9 literes 
gázpalackot tud majd venni.  
 
 

 
 Egy évre számolt várható költség   

 

Módosítás mértéke 
Jogosultak 

becsült száma 
(Háztartás) 

Megállapított 
támogatás becsült 
átlagösszege (Ft) 

Várható éves költség 
(Ft) 

 

(Jogosultak becsült 
száma x 

Megállapított 
támogatás becsült 
átlagösszege x 12 

hónap) 
Kategóriánként a  
jövedelemhatár +50% -
kal való emelése és a  
támogatási összeg 2-
szeresére emelése 

1400 6000 100.800.000 

 
3.§.-hoz 

 
Javasoljuk egy új települési támogatási forma az Időszaki Fűtési Támogatás bevezetését azért, 
hogy a nagyon szűkös anyagi helyzetben lévő háztartások számára a fűtési szezonban (október 
15. napjától a következő év április 15. napjáig) további támogatást nyújthassunk, tekintettel arra, 
hogy az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedett mind a tüzelőanyagok (fa, fabrikett stb.), 
mind az energiahordozók (áram, gáz) ára. A Lakásfenntartási támogatásban részesülők 
egyidejűleg a fűtési támogatásra is jogosultságot szerezhetnek, így jutva jelentős összegű 
rezsiköltség-támogatáshoz a téli kritikus időszakban.   
   
 
 
 



 
Kiegészítő támogatás fűtéshez (költség kalkuláció) 

 
Kiegészítő 
támogatás  

Becsült jogosultak 
száma (fő) 

Becsült előirányzat összege 
(Ft) 

Becsült teljesítés 
(Ft) átlag - 

támogatás x fő x 12 
hónap 

egyedül 
élők 
becsült 
száma 

300 14.400.000, 
300 fő x 8.000-Ft x 

6 hónap = 
14.400.000Ft. 

több 
személyes 
háztartás 
becsült 
száma  

450 16.200.000, 
450 háztartás x 

6.000-Ft x 6 hónap 
= 16.200.000-Ft 

 
A  becsült jogosultak 
száma összesen:750 

30.600.000, 
A  becsült teljesítés 

összesen: 
30.600.000-Ft 

 

 

Példák: 

I./a) Ha egy egyedül élő személy a Lakásfenntartási támogatás tekintetében a legmagasabb 
támogatási összegre jogosult jövedelemkategória alapján és Időszaki fűtési támogatásra is 
jogosult akkor: 

7000-Ft lakásfenntartási támogatás és + 3.000-Ft kiegészítő támogatás, mert egyszemélyes 
háztartásban él x 12 hónap + 8.000-Ft fűtési  támogatás x 6 hónappal, akkor ő 1 évben 
mindösszesen: 168.000-Ft támogatáshoz jutna önkormányzatunktól rezsikiadásai 
enyhítésére.  

I./b) Ha az egyedül élő személy a Lakásfenntartási támogatás tekintetében a legalacsonyabb  
támogatási összegre jogosult jövedelemkategória alapján és Időszaki fűtési támogatásra is 
jogosult akkor : 

4000-Ft lakásfenntartási támogatás és + 3.000-Ft kiegészítő támogatás mert egyszemélyes 
háztartásban él x 12 hónap + 8.000-Ft fűtési  támogatás x 6 hónappal, akkor ő 1 évben 
mindösszesen: 132.000-Ft támogatáshoz jutna önkormányzatunktól rezsikiadásai 
enyhítésére.  

II./a)Ha egy család saját ingatlanában él a Lakásfenntartási támogatás tekintetében a 
legmagasabb támogatási összegre jogosult jövedelemkategória alapján és Időszaki fűtési 
támogatásra is jogosult háztartásuk akkor : 

7000-Ft lakásfenntartási támogatás  x 12 hónap + 6.000-Ft fűtési  támogatás x 6 hónappal, akkor 
1 évben mindösszesen:120.000-Ft támogatást kapnának önkormányzatunktól 
rezsikiadásaik enyhítésére. 



II./b)Ha egy család a saját ingatlanában lakik a Lakásfenntartási támogatás tekintetében a 
legalacsonyabb támogatási összegre jogosult jövedelemkategória alapján és Időszaki fűtési 
támogatásra is jogosult háztartásuk akkor : 

4000-Ft lakásfenntartási támogatás x 12 hónap + 6.000-Ft fűtési  támogatás x 6 hónappal, akkor 
ő 1 évben mindösszesen: 84.000-Ft támogatáshoz juthatnának önkormányzatunktól 
rezsikiadásaik enyhítésére.  

II./c)Ha egy család albérletben lakik és a Lakásfenntartási támogatás tekintetében a 
legalacsonyabb támogatási összegre jogosult jövedelemkategória alapján és Időszaki fűtési 
támogatásra is jogosult háztartásuk akkor : 

4000-Ft lakásfenntartási támogatás és + 3.000-Ft kiegészítő támogatás, mert albérletben laknak 
x 12 hónap + 6.000-Ft fűtési  támogatás x 6 hónappal, akkor ő 1 évben mindösszesen: 120.000-
Ft támogatáshoz jutna önkormányzatunktól rezsikiadásai enyhítésére.  

 

4.§-hoz 
 

   A rendelet hatályát állapítja meg.  
 
 

dr. Csillag Gábor 
jegyző 

 
 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott települési 
támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket  
befolyásoló hatás:

Egyéb  
hatás: 

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben, a 
jelentősen megemelkedett rezsi és élelmiszerárak 
miatt önkormányzatunk enyhíteni kíván a 
rászoruló személyek/családok nehéz 
élethelyzetén és a közüzemi számláik 
kifizetésének gondjain. Emellett szélesíteni 
kívánja a települési támogatások körét is, a téli 
fűtési szezonban igényelhető új támogatási forma 
bevezetésével, hogy így támogathassa a 
legrászorultabbakat.   
 
 

A jelenlegihez  
képest több  
önkormányzati 
forrás szükséges,  
melynek fedezete  az 
év végéig a 
céltartalékban 
elkülönített működési 
tartalékkeret terhére 
biztosítható. A 2023. 
évi költségvetésbe a 
támogatási formák 
előirányzatai 
beépítésre kerülnének.  
 

Az alapvető létbiztonság feltételei a támogatások 
biztosításával elősegíthetők, melyek többek  
között hozzájárulhatnak az érintettek mentális  és 
fizikai egészségének megőrzéséhez.   

Nő. nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: Önkormányzatunk kiemelt fontosságúnak tartja a hátrányos helyzetű rászoruló személyek /családok támogatását. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A szociálisan rászorulók kevesebb támogatáshoz juthatnának.  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi: 
Rendelkezésre áll 

Szervezeti: 
Rendelkezésre áll 

Tárgyi:  
Rendelkezésre áll 

Pénzügyi: 
Rendelkezésre áll 


