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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi 

támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet) módosítását kezdeményezem az alábbi indokok alapján. 

 

1. A települési támogatás megállapításakor vizsgáljuk a családban az 1 főre jutó 

jövedelmet, amelynek a viszonyítási alapja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

(Önym. rövidítve ). Ez az összeg 2008. január 01. napja óta: 28.500.- Ft – azaz 13 éve 

nem emelkedett. 

2. 2022. január 01. napjától jelentős mértékű minimálbér, garantált bérminimum, és a 

nyugdíjak átlagot meghaladó mértékű emelésére kerül sor. 

3. A családi adókedvezmény miatt a bérek, és egyéb ellátások összege évente nőtt, így sok 

egyébként rászoruló ember nem jut hozzá a helyi támogatásokhoz.  

 

Utoljára 2020. február 01. napjától került sor a jogosultsági határok emelésére, kettő év eltelte 

után indokolt a jogosultsági határok ismételt emelése. 

 

A jogosultsági határok az alábbiak szerint teszek javaslatot: 

 

1. A Rendelet 7. § (6) bekezdés c) pontjában a lakásfenntartási támogatásnál a 

háztartásban élőknél az 1 főre jutó jövedelem határa 300 %-ról (85.500.- Ft) 350 %-ra 

(99.750.- Ft) egyszemélyes háztartásnál 380 %-ról (108.300.- Ft) 430 % -ra (122.550.- 

Ft) nő. 

2. A Rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontjában a gyógyszertámogatásnál a családban 

élőknél az 1 főre jutó jövedelem határa 340 %-ról (96.900.-Ft) 400 %-ra (114.000.- Ft) 

egyedül élőknél 400 %-ról (114.000.- Ft) 450 % -ra (128.250.- Ft) nő. 

3. A Rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontjában az eseti szociális támogatásnál családban 

élőknél az 1 főre jutó jövedelem határa 280 %-ról (79.800.- Ft) 350 %-ra (99.750.- Ft) 

egyedül élőknél 360 %-ról (102.600.- Ft) 450 % -ra (128.250.- Ft) nő. 

4. A Rendelet 9. § (3) bekezdésében szabályozott különös méltánylást érdemlő esetben az 

eseti szociális támogatásnál családban élőknél az 1 főre jutó jövedelem határa 400 %-



ról (114.000.- Ft) 450 %-ra (128.250.- Ft) egyedül élőknél 500 %-ról (142.500.- Ft) 550 

% -ra (156.750.- Ft) nő. 

5. A Rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában a temetési támogatásnál családban élőknél 

az 1 főre jutó jövedelem határa 300 %-ról (85.500.- Ft) 350 %-ra (99.750.- Ft) egyedül 

élőknél 400 %-ról (114.400.- Ft) 450 % -ra (128.250.- Ft) nő. 

6. A Rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontjában a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásnál a családban élőknél az 1 főre jutó jövedelem határa 300 %-ról (85.500.- 

Ft) 350 %-ra (99.750.- Ft) nő. 

7. A Rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontjában az iskolakezdési támogatásnál az 1 főre 

jutó jövedelem határa 350 %-ról (99.750.- Ft) 400 %-ra (114.000.- Ft) nő. 

8. A Rendelet 14. § (1) bekezdésében az időskorúak támogatásánál a jogosultsági határ 

450 %-ról (128.250.- Ft) 500 %-ra (142.500.- Ft) nő. 

9. A Rendelet 16. § (6) bekezdés c) pontjában a lakáscélú önkormányzati helyi 

támogatásnál az 1 főre jutó jövedelem határa 300 %-ról (85.500.- Ft) 400 %-ra 

(114.000.- Ft) nő. 

10. A Rendelet 18. § (4) bekezdés b) pontjában a letelepedési támogatásnál az 1 főre jutó 

max.jövedelem határa tízszeres  összegről (285.000.- Ft) tizenötszörös összegre 

(427.500.- Ft) nő. 

 

A jogosultsági határok emelésén felül indokolt egyes támogatási összegek emelését is 

2022.01.01. napjától az alábbiak szerint: 

 

1. lakásfenntartási támogatásnál az elismert lakásnagyság emelésével az alábbiak 

szerint változik a támogatás összege: 

45 m2 alatt 4.200 Ft/hó helyett  5.400.- Ft /hó 

55 m2 alatt 5.400 Ft/hó helyett  6.600.- Ft /hó  

65 m2 alatt 6.600 Ft/hó helyett  7.800.- Ft /hó  

75 m2 alatt 7.800 Ft/hó helyett  9.000.- Ft /hó  

lesz a javaslat szerint  a támogatás összege. 

 

A lakásfenntartási támogatás minimális összege 3.000.- ft/hó összegről 5.000.- Ft hó 

összegre emelkedik. A maximálisan adható összeg 11.400 Ft-ról 14.250 Ft-ra 

emelkedik. 

2. a gyógyszertámogatásnál, mivel tapasztalataink szerint csökken a vényre felírt havi 

gyógyszerköltség, ezért 4.000 Ft helyett már 3.000 Ft havi gyógyszerkeret orvos általi 

igazolása esetén is megállapítható a támogatás. 7.000 Ft-ról 8.000 Ft-ra nő a havi 

támogatás összege. 

3. eseti szociális támogatásnál alapesetben a maximálisan adható támogatási összeg 

17.100 Ft-ról 22.800.- Ft-ra, különös méltánylást érdemlő esetben (pl: elemi kár) 85.500 

Ft-ról 99.750 Ft-ra nő. 

4. temetési támogatás 57.000 Ft-ról 71.250 Ft-ra, egyedül élők esetében 85.500 Ft-ról 

99.750.- Ft-ra nő 

5. iskolakezdési támogatás gyermekenkénti összege 8.000Ft-ról 10.0000.- Ft-ra nő, és 

1-8. évfolyamos tanuló gyermek helyett 1-12. évfolyamon tanuló gyermekek után 

igényelhető. 

6. időskorúak támogatása 8.000 Ft-ról 10.000.- Ft-ra nő 

Az ügyintézési tapasztalatokra és az iskolakezdési támogatás jogosulti körének bővítésére 

tekintettel javasolt a 9. melléklet módosítása. A kérelem nyomtatványon a gyerekeken kívül 

indokolt a többi családtag feltüntetése is TAJ számmal együtt, a szakmai programokban való 



rögzítés és a jövedelmek kimutatására szolgáló táblázat az 1 főre jutó jövedelem számítása 

miatt. 

 

Az előterjesztés melléklete a támogatási táblázat, amely egyértelműen, összehasonlíthatóan 

mutatja be a módosítási javaslatokat. A 2022.01.01. után érvényes táblázatot a decemberi 

Partoldalak újságban közzé tesszük. 

 

A javaslatokat figyelembe véve készítettük elő a települési támogatásról, a köztemetésről, a 

lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 

3/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet. 

 

Kérem a rendelet-tervezet megvitatását és annak elfogadását. 

 

 

Dunaföldvár, 2021. november 11.  

                                                                                                                           

Horváth Zsolt sk. 

    polgármester 

                                                                                                  

 

 

  



 

H a t á s v i z s g á l a t i    l a p 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a települési támogatásról, a köztemetésről, és a lakáscélú önkormányzati helyi 

támogatásról szóló 3/2020.( I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

…./2021.(….) önkormányzati rendelethez 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 

I. Várható társadalmi hatások 

A jogosultsági határok emelésével nem esnek ki arra rászorultak a helyi támogatásokból. Az 

inflálódás elkerülése érdekében a támogatási összegek is magasabb mértékben kerültek 

megállapításra. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § A települési önkormányzat által 

megállapított helyi iparűzési adóból származó bevétel elsőként - a fővárosi önkormányzat 

esetén külön törvényben meghatározottak szerint - a helyi közösségi közlekedési feladat 

ellátására, a helyi közösségi közlekedési feladat ellátásához szükséges összegen felüli bevétel 

különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális 

ellátások finanszírozására használható fel. A települési önkormányzat által megállapított helyi 

iparűzési adóból származó bevétel az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak 

személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható. 

 

Önkormányzat által nyújtott települési támogatások 

Év Előirányzat (e) 
Teljesítési adat 

Ft (e) % 

2021. 45 100 22 394 (szept. 30-ig) 49,65 

2020. 46 900 23 479 50 

2019. 23 500 6 853 29 

2018. 23 500 10 999 47 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges fedezetet biztosítani kell az 

önkormányzat költségvetésében és az igénybevevők várható számának figyelembe vételével 

kell a költségvetést elkészíteni és az önkormányzat által települési támogatásként nyújtott 

biztosítására 50 000 000.- Ft előirányzatot biztosítani. 

 

III. Várható környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

IV. Várható egészségügyi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív hatása nincs. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei.  
 



 2022. január 01. napjától jelentős mértékű minimálbér / garantált bérminimum, és a 

nyugdíjak átlagot meghaladó emelésére kerül sor, ami miatt indokolt a helyi szabályozás 

megváltozott körülményekhez igazítása. 

 

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

feltételek  

A rendelet alkalmazásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

biztosítottak. 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 

egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 

tartozó jogszabályi tervezetek közé.  

 

Dunaföldvár, 2021. november 11. 

 

 

 

                                                                                                      Horváth Zsolt sk. 

                                                                                                      polgármester 

 

 

 

 

  



 

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a települési támogatásról, a köztemetésről, és a lakáscélú önkormányzati helyi 

támogatásról szóló 3/2020.( I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…./2021.(….) önkormányzati rendelethez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint 

a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja 

azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást 

szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az 

indokolás közzétételéről. 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek 

intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot. 

 

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

bekezdése alapján a helyi önkormányzat biztosítja szociális szolgáltatások és ellátások, 

amelyek keretében települési támogatás állapítható meg.  

 

A rendelete-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 3. §-át, mely szerint: 

„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási 

szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 

indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 

Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján 

nem lehet ellentétes.” 

 

Figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt 

szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott 

rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. 

 

A rendelet-tervezet részletes indokolása: 

 

1.-13. § 

 

A rendelet-tervezet tartalmazza a települési támogatások szabályainak módosításait az 

előterjesztésben részletezettek szerint.  

14.-15.§ 

A rendelet-tervezet a jogszabály hatályba lépéséről, a módosult szabályok folyamatban lévő 

ügyek elbírálása során történő alkalmazásáról és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 

 



Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati
rendelete

a települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában és a 42. §-ában kapott felhatalmazás
alapján  a  Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  19/2020  (IX.28.)
önkormányzati rendelet 27.§ (6) bekezdése alapján az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság
és  az  Oktatási-,  Kulturális,  Egészségügyi,-  Szociális,  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság  véleményének
kikérésével következőket rendeli el:

1. §

(1) A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(2)  A  lakcím  megállapítása  szempontjából  a  személyi  adat-  és  lakcímnyilvántartás  adatai
irányadóak.

(3)  A jövedelmi helyzetet  az Szt.,  és  az Szt.  végrehajtási  rendelete  szerint  kell  vizsgálni.  Ha a
Jegyző vitatja a jövedelem nyilatkozatban foglaltak valódiságát, akkor a jövedelmet az Szt., és az
Szt. végrehajtási rendelete szerint vélelmezi.”

(2) A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(10)  Munkanélküli  –  nem  egészségkárosodott  -  aktív  korú  kérelmező  részére  támogatás  –  a
temetési támogatás kivételével - az alábbi feltételekkel nyújtható:
a) állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként nyilvántartásban szerepel és
b) az állami foglalkoztatási szervvel igazoltan együttműködik.””

2. §

(1) A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(2) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 45 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 55 nm,
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c) ha a háztartásban három személy lakik 65 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 75 nm,
e) ha  négy  személynél  több  lakik  a  háztartásban,  a  d)  pontban  megjelölt  lakásnagyság  és

minden  további  személy  után  plusz  5-5  nm,  de  legfeljebb  a  jogosult  által  lakott  lakás
nagysága.”

(2) A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (6) és (7) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Lakásfenntartási támogatásban részesíthető kérelemre az, aki
a) lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezik,
b) akinek az Szt. szerinti vagyona nincs,
c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyszemélyes háztartásnál a 430 %-át, és
d) a  lakásfenntartás  tényleges  és  számlákkal  igazolt  havi  költsége  a  háztartás  havi

összjövedelmének 25 %-át meghaladja.

(7)  A támogatás havi összege a rendelet (3) bekezdés b) pontja szerinti lakásfenntartás elismert
havi  költségének  15  %-a. Amennyiben  írásban  igazoltan  tartósan  beteg,  vagy  fogyatékkal  élő
személy él életvitelszerűen a háztartásban, a támogatás fentiek szerint számított havi összege 20 %-
kal  nő.  A  támogatás  mértéke  legalább  5.000.-  Ft/hó,  legfeljebb  azonban  az  öregségi  nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50 %-a.”

3. §

(1) A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1)  Rendszeres  települési  támogatásként  krónikus  betegség  fennállása  esetén
gyógyszertámogatásban részesíthető kérelemre az,
a) aki a kérelem benyújtásakor - a Paksi Járási Hivatal által ügyféli kérelemre kiadott - 15 napnál

nem régebbi igazolással bizonyítja, hogy nem részesül alanyi vagy normatív jogcímen a járási
hivatal hatáskörébe tartozó közgyógyellátásban,

b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetében annak 450 %-át,

c) akinél a krónikus beteg állapot háziorvosi igazolás alapján a kérelme benyújtását követően
legalább egy évig fennáll,

d) akinek a háziorvos által igazolt havi gyógyszerkeret összege meghaladja a 3.000.- Ft-ot,
e) akinek családja nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és
f) aki  családjának tulajdonában legfeljebb egy – az Szt.  szerint  vagyonként  figyelembe nem

vehető - gépjármű van.”

(2) A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(4) A gyógyszertámogatás havi összege 8.000.- Ft”
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4. §

A települési  támogatásról,  a  köztemetésről,  a  lakáscélú  önkormányzati  helyi  támogatásról,  és  a
letelepedési  támogatásról  szóló  3/2020.  (I.  31.)  önkormányzati  rendelet  9.  §  (2)–(4)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Eseti szociális támogatásban részesül kérelemre, vagy hivatalból az,
a) aki alkalmanként jelentkező többletkiadások – akut betegséghez, létfenntartás biztosításához,

elemi kár elhárításához, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
gyermek  fogadásának  előkészítéséhez,  nevelésbe  vett  gyermek  családjával  való
kapcsolattartásához,  és  a  gyermek  családba  történő  visszakerülésének  elősegítéséhez
kapcsolódó kiadások – miatt anyagi segítségre szorul,

b) akinek  családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  -  a  (3)  bekezdésben  szabályozott  eset
kivételével - nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350 %-át, egyedül élő
esetén annak 450 %-át,

c) aki nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és
d) akinek családja tulajdonában legfeljebb egy – Szt. szerint vagyonként figyelembe nem vehető

- gépjármű van.

(3) Különös méltánylást érdemlő esetben, mérlegelési jogkörben hozott döntés alapján
a) az elemi kárt szenvedett,
b) a bűncselekménnyel jelentősen megkárosított,
c) az önhibáján kívül munkabér jövedelem kiesést szenvedett személy, és
d) térítésköteles egészségügyi műtétre előjegyzett személy
–  a (2)  bekezdésben foglalt  jogosultsági  feltételek  hiányában kérelemre,  vagy  hivatalból  indult
eljárás eredményeként eseti szociális támogatásban részesül, feltéve, hogy a családban az egy főre
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
450 %-át, egyedül élő esetén 550 %-át.

(4) Az eseti szociális támogatás esetenkénti összege a (2) bekezdésben szabályozott esetben nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, a (3) bekezdésben
szabályozott esetben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350
%-át.”

5. §

(1) A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Családon  belüli  haláleset  bekövetkezésekor  rendkívüli  települési  támogatásként  temetési
támogatás  kerül  megállapításra  annak,  aki  a  meghalt  személy  eltemettetéséről  Dunaföldvár
településen  gondoskodott  annak  ellenére,  hogy  arra  nem  volt  köteles,  vagy  tartásra  köteles
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti, feltéve, hogy)
„a) a  kérelmező  családjában  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem nem haladja  meg  az  öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át , egyedül élő esetében annak 450 %-át,”
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(2) A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendkívüli települési támogatásként nyújtott temetési támogatás összege család esetében az
öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb összegének  250 %-a ,  egyedül  élő esetében az  öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-a.”

6. §

A települési  támogatásról,  a  köztemetésről,  a  lakáscélú  önkormányzati  helyi  támogatásról,  és  a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Rendkívüli  települési  támogatásként  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatásban  részesíthető
kérelemre, vagy hivatalból az,)
„b) akinek  a  gyermeket  gondozó  családjában  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  összege  nem

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át.”

7. §

(1) A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) és b)
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Rendkívüli  települési  támogatásként  évente  egy  alkalommal  iskolakezdési  támogatásban
részesíthető kérelemre, vagy hivatalból)
„a) a nappali tagozat 1-12 évfolyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeket nevelő szülő,
b) akinek  a  gyermeket  gondozó  családjában  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  összege  nem

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át,”

(2) A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendkívüli települési támogatásként nyújtott iskolakezdési támogatás összege gyermekenként
10.000.- Ft.”

8. §

A települési  támogatásról,  a  köztemetésről,  a  lakáscélú  önkormányzati  helyi  támogatásról,  és  a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Rendkívüli települési támogatásként időskorúak támogatásában részesíthető kérelemre, vagy
hivatalból évente egy alkalommal az az igazoltan nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő
dunaföldvári bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Dunaföldváron élő, idősotthoni
ellátásban nem részesülő személy, aki a 65. életévét a kérelem benyújtásakor betöltötte, és akinek a
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nyugdíja,  vagy  nyugdíjszerű  ellátása  nem  haladja  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének a 500 %-át.

(2)  A  rendkívüli  települési  támogatásként  nyújtott  időskorúak  támogatásának  összege
személyenként 10.000.- Ft.”

9. §

A települési  támogatásról,  a  köztemetésről,  a  lakáscélú  önkormányzati  helyi  támogatásról,  és  a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. § (6) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(6) Helyi támogatásban részesíthető a rászorultság elve alapján
a) aki  vagyoni,  jövedelmi  és  szociális  helyzete  következtében  saját  erejéből  a  központi

jogszabályokban  foglalt  lakáscélú  támogatások  igénybevételéhez  az  önerőt  nem  tudja
biztosítani,

b) aki a helyi támogatás igénybevételével lemond arról, hogy lakáshoz jutását önkormányzati
lakás igénylésével biztosítsa

c) akinek  családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem nem haladja  meg  a  mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 400 %-át, egyedül élő esetén annak 500 %-át,

d) aki nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és
e) akinek családja tulajdonában legfeljebb egy – Szt. szerint vagyonként figyelembe nem vehető

- gépjármű van.”

10. §

A települési  támogatásról,  a  köztemetésről,  a  lakáscélú  önkormányzati  helyi  támogatásról,  és  a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 18. § (4) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(A  letelepedési  támogatás  nyújtásának  további  feltételei,  amelyeknek  legkésőbb  a  döntés
meghozatalakor fenn kell állnia:)
„b) Kérelmezők családjában (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

törvény szerinti  család fogalom) az  1 főre jutó nettó  jövedelem haladja  meg az  öregségi
nyugdíjminimum kétszeres összegét, de ne érje el annak tizenötszörös összegét.”

11. §

A települési  támogatásról,  a  köztemetésről,  a  lakáscélú  önkormányzati  helyi  támogatásról,  és  a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.

12. §

Hatályát  veszti  a  települési  támogatásról,  a  köztemetésről,  a  lakáscélú  önkormányzati  helyi
támogatásról,  és  a  letelepedési  támogatásról  szóló  3/2020.  (I.  31.)  önkormányzati  rendelet  9.
melléklet szerinti csatolmánya.

13. §
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Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti.

14. §

A Rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor döntéssel le nem zárt folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina sk.
jegyző
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1. melléklet

1. A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklet címe helyébe a
következő rendelkezés lép:

„Kérelem iskolakezdési támogatáshoz”

2. A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő
szöveggel egészül ki:

„KÉRELEM

iskolakezdési támogatás megállapításához

KÉRELMEZŐ ADATAI

Név: .............................................................................................................................................

Születési név: ..............................................................................................................................

Születési hely, idő: ......................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................

Lakóhely címe: ...........................................................................................................................

Tartózkodási helye: ...................................................................................................................

TAJ száma: ………………………..…Telefonszáma: ….........................................................

1.) A 20…../20….. tanévben 1-12. évfolyamon, nappali rendszerű oktatásban résztvevő, saját 
háztartásomban nevelt gyermekeim adatai:”

3. A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő
táblázattal egészül ki:
„

Név Születési hely, idő Anyja neve TAJ szám Oktatási intézmény
neve, évfolyam

”
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4. A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő
szöveggel egészül ki:

„2.) A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő egyéb közeli hozzátartozók 
adatai:”

5. A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő
táblázattal egészül ki:
„

Név Születési hely, idő Anyja neve TAJ szám Rokoni kapcsolat

”

6. A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő
szöveggel egészül ki:

„3.) A  kérelmező,  valamint  a  családban  élő  közeli  hozzátartozóinak  havi  jövedelme
forintban:”

7. A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő
táblázattal egészül ki:
„

A B C

1. A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók

2. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

3. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások

6. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások

7. Egyéb jövedelem

8. Összes jövedelem

”
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8. A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő
szöveggel egészül ki:

„Az egy főre jutó jövedelem: ……………………………. Ft/hó (ügyintéző tölti ki!)

4.) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- életvitelszerűen bejelentett lakóhelyemen* / tartózkodási helyemen élek*

- a gyermekemet egyedülállóként gondozom: igen* / nem*

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról

(a megfelelő szövegrészt alá kell húzni) lemondok * / nem mondok le *

Dunaföldvár, …………. év ………………………. hó …….. nap”

9. A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő
táblázattal egészül ki:
„

...................................................................

a kérelmező vagy törvényes képviselő aláírása
”

10. A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a
letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő
szöveggel egészül ki:

„TÁJÉKOZTATÓ

(A kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni)

Az  ISKOLAKEZDÉSI  TÁMOGATÁS  –  augusztus  15-től  szeptember  15-ig  kérelmezhető
egyszeri  támogatás a  nappali  tagozat  1-12.  évfolyamán  tanulói  jogviszonnyal  rendelkező
gyermeket nevelő szülő/törvényes képviselő által. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Jogosultsági jövedelemhatár: család - 99.750.- Ft/fő.

Támogatás összege: gyermekenként 10.000.- Ft.

Vagyonvizsgálat van az Szt.-ben, és az Szt. végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

·  a  kérelmező  személyi  igazolványát  (vagy  érvényes  útlevelét,  vezetői  engedélyét)  és
lakcímkártyáját,

· amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredeti példányát.
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A fentieken túl a kérelemhez csatolni kell:

- a kérelmező személyi igazolványa (vagy érvényes útlevelét, vezetői engedélyét), lakcímkártyája
és TAJ kártyája, gyermek/ek TAJ kártyája,

-  a  kérelem  benyújtását  megelőző  hónap  jövedelmének  igazolása  (házastárs/élettárs  esetén  a
házastárs/élettárs jövedelme is igazolandó),

- az iskolalátogatási igazolás a gyermek/ek tanulói jogviszonyáról,

- a gyermekét/ gyermekeit egyedülállóként nevelő szülő esetén az egyedülállóság tényét igazolandó
bírósági ítélet, megállapodás, vagy jegyzőkönyv.

A  kérelem  nyomtatvány  a  szükséges  mellékletekkel  együtt  a  kérelmezési  időszak  alatt,
ügyfélfogadási időben nyújtható be.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8-12-ig.
Szerda: 8-12-ig, 12,30-16-ig.
Péntek: 8-12-ig

Ügyintézők telefonszáma: 75/541-550/166, 75/541-550/167.”
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Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a
jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a
társadalmi,  gazdasági,  szakmai  okokat  és  célokat,  amelyek  a  javasolt  szabályozást  szükségessé
teszik,  továbbá  ismerteti  a  jogi  szabályozás  várható  hatásait,  és  az  álláspontját  az  indokolás
közzétételéről.
 
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek
intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot.
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése
alapján a helyi  önkormányzat  biztosítja  szociális  szolgáltatások és ellátások,  amelyek keretében
települési támogatás állapítható meg.
 
A rendelete-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény (továbbiakban: Jat.) 3. §-át, mely szerint:
„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként
lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul
párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.”
 
Figyelembe  vettük  a  jogszabályszerkesztésről  szóló  61/2009.  (XII.14.)  IRM rendeletben  foglalt
szabályokat,  így a jogszabály formai tagolását,  a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott
rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.

Részletes indokolás

Az 1–12. §-hoz 

A  rendelet-tervezet  tartalmazza  a  települési  támogatások  szabályainak  módosításait  az
előterjesztésben részletezettek szerint.

A 13. §-hoz és a 14. §-hoz 

A rendelet-tervezet a jogszabály hatályba lépéséről, a módosult szabályok folyamatban lévő ügyek
elbírálása során történő alkalmazásáról és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
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Ssz 
Támogatás típusa 

 

Kérelem 

benyújtásána

k határideje 

Támogatás 

nyújtása 

Vagyon-

vizsgálat 

Hatályos rendelkezés 

2020. február 01-től 

Rendelet-tervezet szerinti módosítás 

2022.január 01-től 

Jogosultsági jövedelemhatár (Ft/fő) - 

Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összege %-ban (28.500.- Ft) 

 

Támogatás összege (Ft) Jogosultsági jövedelemhatár (Ft/fő) - 

Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összege %-ban (28.500.- Ft) 

Támogatás összege (Ft) 

1. Lakásfenntartási 

támogatás 

határidő nélkül 1 évre van  háztartás: 85.500.- Ft/fő (300%) 

 egyszemélyes háztartás: 108.300.- 

Ft/fő (380%) 

min. 3000.- Ft  

max. 11.400.-Ft (40%) 

 háztartás: 99.750.- Ft/fő (350%) 

 egyszemélyes háztartás: 122.550.- 

Ft/fő (430%) 

min. 5000.- Ft  

max. 14.250.-Ft (50%) 

2. Gyógyszertámogatás határidő nélkül 1 évre van  család: 96.900.- Ft/fő (340%) 

 egyedül élő: 114.000.- Ft/fő (400%) 
7000.- Ft/fő  család: 114.000.- Ft/fő (400%) 

 egyedül élő: 128.250.- Ft/fő (450%) 
8000.- Ft/fő 

3. Eseti szociális 

támogatás 

határidő nélkül eseti van  család: 79.800.- Ft/fő (280%) 

 egyedül élő: 102.600.- Ft/fő (360%) 

 különös mélt. érdemlő esetben:       

család: 114.000.- Ft/fő (400%) 

egyedül élő: 142.500.-Ft/fő (450%) 

  (pl.: elemi kár, stb., esetén) 

eseti elbírálás 

 max. összeg. 17.100.- Ft/eset 

(60%) 

 különös mélt. érdemlő esetben: 

max. 85.500.- Ft/eset (300%) 

 család: 99.750.- Ft/fő (350%) 

 egyedül élő: 128.250.- Ft/fő (450%) 

 különös mélt. érdemlő esetben:      

család: 128.250.- Ft/fő (450%) 

egyedül élő: 156.750.-Ft/fő (550%) 

  (pl.: elemi kár, stb., esetén) 

eseti elbírálás 

 max. összeg. 22.800.- Ft/eset 

(80%) 

 különös mélt. érdemlő esetben: 

max. 99.750.- Ft/eset (350%) 

4. Tüzifa támogatás tárgyév 

november 15. - 

december 15. 

között 

egyszeri van  család: 79.800.- Ft/fő (280%) 

 egyedül élő: 102.600.- Ft/fő (360%) 
max. 28.500.- Ft  család: 99.750.- Ft/fő (350%) 

 egyedül élő: 128.250.- Ft/fő (450%) 
max. 28.500.- Ft 

5. Temetési segély folyamatos 
(halálesetet 

követő 60 napon 

belül) 

eseti nincs  család: 85.500.- Ft/fő (300%) 

 egyedül élő: 114.000.- Ft/fő (400%) 

 család: 57.000.- Ft (200%) 

 egyedül élő: 85.500.- Ft(300%) 

 család: 99.750.- Ft/fő (350%) 

 egyedül élő: 128.250.- Ft/fő (450%) 

 család: 71.250.- Ft (250%) 

 egyedül élő: 99.750.- Ft 

(350%)     

6. Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

támogatás 

folyamatos eseti van család: 85.500.- Ft/fő (300%)  gyermekenkénti egyszeri 

összeg: max.22.800.- Ft (80%) 

 családonkénti egyszeri összege: 

max.42.750.- Ft (150%) 

család: 99.750.- Ft/fő (350%)  gyermekenkénti egyszeri összeg: 

max.22.800.- Ft (80%) 

 családonkénti egyszeri összege: 

 max. 42.750.- Ft (150%) 

7. Iskolakezdési 

támogatás 

augusztus 15. -

szeptember 15-

ig 

egyszeri van  család: 99.750.- Ft/fő (350%) 

 
8000.- Ft/gyermek 

1-8. évfolyam 

 család: 114.000.- Ft/fő (400%) 

 
10.000.- Ft/gyermek 

1-12. évfolyam 

8. Időskorúak 

támogatása 

tárgyév március 

01.- április 30-ig 

 

egyszeri 

 
 

nincs 128.250.- Ft / kérelem benyújtásakor 

65. életévét betöltött időskorú személy 

(450%) 

8000.- Ft/fő 142.500.- Ft / kérelem benyújtásakor 

65. életévét betöltött időskorú személy 

(500%) 

10.000.- Ft/fő 

9. Köztemetés határidő nélkül eseti van  család: 79.800.- Ft/fő (280%) 

 egyedül élő: 102.600.- Ft/fő (360%) 

 

változó - a temetkezési 

vállalkozó közköltséges 

temetésének árai szerint 

 család: 79.800.- Ft/fő (280%) 

 egyedül élő: 102.600.- Ft/fő (360%) 

 

változó - a temetkezési 

vállalkozó közköltséges 

temetésének árai szerint 

10. Lakáscélú 

önkormányzati helyi 

támogatás 

tárgyév március 

16-ig, 

tárgyév augusztus 

15-ig 

egyszeri / 

visszatérí-

tendő 

van  család: 85.500.- Ft/fő (300%) 

 egyedül élő: 114.000.- Ft/fő (400%) 

 

változó – döntés alapján 

min. 50.000.- Ft 

max. 500.000.- Ft 

 család: 114.000.- Ft/fő (400%) 

 egyedül élő: 142.500.- Ft/fő (500%) 

 

változó – döntés alapján 

min. 50.000.- Ft 

max. 500.000.- Ft 

11. Letelepedési 

támogatás 

tárgyév április 

15. - május 15. 

között 

egyszeri / 

vissza  

nem 

térítendő 

van  min. 57.000.- Ft/fő (200%) 

 max. 285.000.- Ft/fő (1000%) 
700.000.- Ft  min. 57.000.- Ft/fő (200%) 

 max. 427.500.- Ft/fő (1500%) 
700.000.- Ft 

 


