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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
S z e n t e s 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztor Antal képviselő úr interpellációjában arra tett javaslatot, hogy a Képviselő-testület 
az önkormányzati intézmények (Vízmű, Szolgáltató Kft.) esetében tegye kötelezővé, a 
Démász és Dégáz szolgáltatókat pedig kérje fel arra, hogy az ügyfelek számlatartozásakor a 
szolgáltatás kikapcsolása előtti utolsó stádiumban ne csak az ügyfelet, hanem a Polgármesteri 
Hivatal Szociálpolitikai Osztályát is értesítse annak érdekében, hogy lehetőség legyen 
segítségnyújtásra. 
 
A 19/2009. (I.30.)Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 20/2009. (I.30.) Korm. rendelet a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X.19.)Korm. rendelet módosítása tartalmazza a képviselő úr által 
megfogalmazottakat. 
 
Az idézett Kormányrendeletek szabályozzák, hogy a kikapcsolást megelőző második írásbeli 
értesítés fogyasztó részére történő megküldésével egyidejűleg a tartozás fennállásáról írásban, 
vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
rendelkezéseinek megfelelően elektronikusan értesíti a felhasználási hely szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjét és a felhasználási hely szerint illetékes gyámhivatalt. 
 
Ha a védendő fogyasztó aktív korúak ellátására jogosult, vagy lakásfenntartási támogatásban, 
ápolási díjban részesül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,  a jegyző 
köteles tájékoztatni a szociálisan rászoruló fogyasztót az igénybe vehető ellátásokról és 
szolgáltatásokról, azok jogosultsági feltételeiről, valamint megtenni azokat az intézkedéseket, 
amelyek az érintett védendő fogyasztók,  illetve vele egy háztartásban ellátásban részesülők 
életének, egészségének védelme érdekében szükségesek. 
 
Ugyanígy köteles eljárni a gyámhivatal, ha a védendő fogyasztó otthonteremtési 
támogatásban részesült, vagy nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában 
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket nevel. 
 



Önkormányzati szolgáltatók esetében a Képviselő-testület határozatában kimondhatja, hogy 
az idézett Kormányrendelethez hasonlóan kötelezi a szolgáltatókat arra, hogy meghatározott 
időközönként értesítse a Szociálpolitikai Osztályt a felhalmozódott hátralékokról. 
 
Kérem az interpellációra adott válaszom elfogadását. 
 
Szentes, 2009. február 8. 
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