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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ( a
továbbiakban: Önkormányzat) az alábbi támogatásokat nyújtja a szociálisan rászorulók részére:
1.Települési támogatás:
- lakásfenntartási támogatás: pénzbeli támogatás, természetbeni támogatás,
- adósságcsökkentési támogatás.
2. Rendkívüli települési támogatás:
- pénzbeli: időszaki támogatás, eseti támogatás,
- természetbeni: gyógyszertámogatás, iskolakezdési
köztemetés költségeinek átvállalása.

támogatás,

kelengyetámogatás,

3. Egyéb támogatás:
- 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának támogatása,
- a Nagyerdei Gyógyfürdő vagy a Kerekestelepi Strandfürdő térítésmentes igénybevétele,
- a Debrecen Város napján született gyermek édesanyja részére adott támogatás,
- a 101. illetve az azt követő életéveit betöltő személy támogatása,
- szociális lakbértámogatás.
A rendkívüli települési támogatás keretében nyújtott kelengyetámogatást és az iskolakezdési
támogatást természetbeni támogatásként Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány
formájában biztosítjuk a kérelmet benyújtó jogosultaknak.
A kelengyetámogatás esetében gyermekenként 15.000.- Ft, az iskolakezdési támogatás
esetében gyermekenként 4.500.- Ft, három vagy annál több nappali oktatás rendje szerinti
tanulmányokat folytató gyermek esetén 10.000.- Ft értékű utalványt kapnak a jogosultak.
2019. január 1-jétől az Erzsébet-utalványok kedvezményes adózása a személyi
jövedelemadóról szóló CXVII. törvénynek az egyes meghatározott juttatásokra és a béren kívüli
juttatásokra vonatkozó szabályainak módosítása folytán megszűnt. Az Erzsébet
Utalványforgalmazó Zrt. ettől az időponttól kezdődően mind a papíralapú, mind az
elektronikus Erzsébet-utalványok forgalmazását megszüntette, Erzsébet utalvány 2019
januárjától nem rendelhető.
A jelenleg forgalomban lévő papíralapú vagy elektronikus Erzsébet-utalványok legkésőbb
2019. december 31-ig használhatók fel.
Az Önkormányzat által erre az évre megrendelt Erzsébet-utalványok hamarosan –
várhatóan augusztus hónapban – elfogynak, újakat rendelni már nem lehet.
Figyelemmel arra, hogy az ügyfelek elfogadták, megszerették a Gyermekvédelmi Erzsébetutalványt, megvizsgáltuk, van-e mód arra, hogy a kelengyetámogatást és az iskolakezdési
támogatást továbbra is utalvány formájában kapják az érintettek.

Ennek során megállapítottuk, hogy van mód más típusú utalvány formájában is nyújtani ezen
támogatásokat, azonban ebben az esetben szociális hozzájárulási adó, valamint egycélú
utalvány esetén ÁFA fizetési kötelezettség is terhelné az Önkormányzatot, mely a 2018. évi
adatokat alapul véve több mint 1.500.000.- Ft többletköltséget jelentene.
Amennyiben készpénzben, postai úton fizetjük a támogatást, az éves szinten 280.860.- Ft
többletköltséget jelent, hiszen ebben az esetben a támogatás utalásának egyszeri díja van –
postaköltség –, amely 465.- Ft.
Mindezek alapján javasolom, hogy a települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015 (II.
26.) önkormányzati rendelet 2019. augusztus 15. napjától úgy módosuljon, hogy a kelengye és
az iskolakezdési támogatás készpénz formájában kerüljön kifizetésre a jogosultaknak.
II.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 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 a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
A fentiek alapján a Rendelet módosításának várható következményeiről - az előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: az adózásra vonatkozó jogszabályváltozás miatt
az utalványok további alkalmazása jelentős többletköltséget jelent az Önkormányzat számára.
A készpénzben történő támogatás biztosítása lehetővé teszi a költségvetésben rendelkezésre
álló összeg teljeskörű felhasználását, a támogatásra jogosultak saját maguk dönthetnek a
felhasználás módjáról, ugyanakkor a költségvetési kihatása kedvezőbb az utalvány formájában
nyújtott támogatásnál.
ab) környezeti és egészségi következmény: a Rendelet módosításának környezeti és
egészségügyi következménye nem várható.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a módosításnak adminisztratív terheket
befolyásoló hatása nem jelentkezik.
b) a személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban bekövetkezett változások tették
szükségessé a módosítást, amellyel továbbra is biztosítani lehet a támogatást a rászorulók
részére.

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetben
foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

Debrecen, 2019. június 18.

Dr. Papp László
polgármester

