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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: ÖR) 

szabályozza a Dunaföldvár Város Önkormányzata által nyújtott települési támogatás, 

rendkívüli települési támogatás, lakáscélú önkormányzati helyi támogatás, letelepedési 

támogatás, valamint köztemetés nyújtásának szabályait. 

 

Az ÖR. felülvizsgálatát a TOB/22/358-1/2021. törvényességi felhívásban, valamint a a súlyos 

járványhelyzetre tekintettel az időskorúak védelme érdekében az időskorúak támogatás 

vonatkozásában hozott polgármesteri utasításokban foglaltak, valamint egyes rendelkezések 

pontosítása indokolják. 

 

I. 

Az előterjesztés mellékletét képező felhívás nem a hatályos önkormányzati rendeletre 

hivatkozik, azonban a törvényességi felhívásban meghatározott egyes pontok a hatályos ÖR-re 

is vonatkoznak az alábbiak szerint: 

 
A törvényességi felhívás alapján az ÖR-ben meghatározott  „temetési segély” kifejezés temetési 

támogatásra való módosítása szükséges. 

Az életvitelszerű tartózkodás fogalmának meghatározása a lakásfenntartási támogatásnál, a 

„nyújtható / állapítható meg” fogalmak lecserélése „nyújt, állapít meg” kifejezésekre, valamint a 

lakásfenntartási támogatásnál „a nem lakáscélú helyiség” fogalom hatályon kívül helyezésére tesz 

javaslatot a Kormányhivatal - a Rendelet érintett részein következetesen átvezetve ezeket. 

 

A Rendelet 1. § (1) bekezdése tartalmazza a Kormányhivatal által hiányként kifogásolt „lakáscélú 

önkormányzati helyi támogatást, letelepedési támogatást, és köztemetést”.  

 



II. 

A Rendelet 1. § (5) és (6) bekezdései kizárólag a települési támogatások fajtáit rögzíti. 

 

Az ÖR. 1.§ (6) bekezdés f) pontja szerint rendkívüli települési támogatásként nyújtható az 

időskorúak támogatása. 

 

Az ÖR. 2.§ (6) bekezdése alapján az időskorúak támogatása iránti kérelem a tárgyév 

március 01. és április 30. napja közötti időszakban nyújtható be. 

 
A járványhelyzetre tekintettel a 65. év felettiek védelme érdekében hogy a 2021. március 23. és 

2021. április 7. közötti időszakban az időskorúak támogatása iránti kérelmek benyújtása 

szüneteltetésre került.  

 

A fenti rendelkezésre tekintettel indokolt a kérelmek benyújtásának április 30-ai határidejének 

május 31-éig történő meghosszabbítása. 

 

A benyújtási határidő módosításáról az érintettek a helyi újságban, a honlapon és a kábeltv-

én fognak értesülni. 

 

A rendelet-tervezet tartalmazza továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoc. tv.) meghatározott fogalom használatot a 

települési támogatás vonatkozásában. Az ÖR. a rendszeres települési támogatást szabályozza, 

amelyet módosítani szükséges a Stoc.tv. által használt. a települési támogatás fogalmára. 

 

A GDPR-nak való megfelelőség érdekében a 1. mellékletet hatályon kívül kell helyezni, az 

adatkezelésnek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja képezi a jogalapját (közfeladatok ellátása 

és közhatalom gyakorlása körében végzett adatkezelés) 

 

Kérem a rendelet-tervezet megvitatását és annak elfogadását. 

 

 

D u n a f ö l d v á r, 2021. április 22.  

                                               

                                                                                                                 Horváth Zsolt sk. 

                                                                                                                    polgármester 

  



 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők 

véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy 
1. a TOB/22/358-1/2021. törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően a települési 

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

támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletre vonatkozó felülvizsgálata 

megtörtént. 

 

 

Határidő:  2021. május 20. 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Tolna Megyei Körmányhivatal 

2. városfejlesztési és műszaki irodavezető 

 

 

  



 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Dunaföldvár Város Polgármestere 

……/2021.(…….) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról, a köztemetésről,    

 a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 

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

(tervezet) 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 48. § (4) 

bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a 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 

(továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„1. § (1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), az Szt. végrehajtási 

rendeletei, és e rendelet szabályai szerint települési támogatást, rendkívüli települési 

támogatást, lakáscélú önkormányzati helyi támogatást, letelepedési támogatást nyújt és 

köztemetést biztosít az arra rászorultaknak a rendelet 2. § - 18. §.-ában foglaltak szerint.” 

(2) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó települési támogatás, rendkívüli települési 

támogatás és köztemetés ügyében átruházott hatáskörben Dunaföldvár Város Jegyzője jár el.” 

 

(3) A Rendelet 1.§ (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Települési támogatás a (5) bekezdés szerint rendszeres támogatásként, és a (6) bekezdés 

szerint rendkívüli települési támogatásként kerül megállapításra. 

(5) Települési támogatás: 

a) a lakásfenntartási támogatás és 

b) a gyógyszertámogatás. 

(6) Rendkívüli települési támogatás: 

a) az eseti szociális támogatás, 

b) a temetési támogatás, 

c) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

d) tüzifa támogatás, 

e) iskolakezdési támogatás és 

f) időskorúak támogatása.” 

 

(4) A Rendelet 9. § (2) és (3) bekezdésében és a 10. §-ában a „részesíthető”„ szöveg helyébe a 

„részesül” szöveg lép.  

 



(5) A Rendelet 11. § (1) bekezdésében a „állapítható meg” szöveg helyébe a „kerül 

megállapításra” szöveg lép.  

 

2. § A Rendelet a 2. § (3) bekezdésében, a 4. § (8) és (9) bekezdésében, az 5. § (3) bekezdésében, 

a Rendelet 7. címében, a 11. § (1) és (2) bekezdésében a „temetési segély” szövegrész helyébe 

„temetési támogatás” szövegrész kerül.  

 

3. § A Rendelet 7. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki: 

 „(15) Életvitelszerű tartózkodás szempontjából az a személy vehető figyelembe a támogatás 

megállapításakor, aki bejelentett lakóhellyel, vagy legalább tartózkodási hellyel rendelkezik az 

érintett ingatlanban, és az ingatlan tényleges életvitelszerű lakóhelyéül szolgál: onnan szervezi 

életét, ott folytatja az életvitele folytatásához szükséges tevékenységeket, közüzemi 

szolgáltatásokat vesz igénybe, valamint az elsődleges elérhetőségi címeként ( levelezési 

címeként ) jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.” 

 

4. § A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, 

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

rendelet) 19. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(9) A járványhelyzetre tekintettel 2021.évben az időskorúak támogatása iránti kérelem 2021. 

május 31. napjáig nyújtható be.”  

 

5.§ (1) Ez a rendelet 2021. május 15. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a rendelet  
a) 3.§ (11), 19. § (7)-(8) bekezdése. 

b) 7. § (1) bekezdésében a „vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség” szövegrész, és a 7. § (10) 

bekezdésében a „vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben” szövegrész (4) A rendelet a 

hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Dunaföldvár, 2021. április „    „ 

 

 

 

 

                                Horváth Zsolt                       dr. Boldoczki Krisztina 

                                 polgármester                                  jegyző 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Dunaföldvár, 2021. ……………….. 

 

 

              dr. Boldoczki Krisztina  

                           jegyző 

 



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

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város polgármestere által elfogadott  

a települési támogatásról, a köztemetésről,    

 a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 

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

…./2021.(….) önkormányzati rendeletéhez 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 

I. Várható társadalmi hatások 

Törvényességi felhívásban foglaltak szerinti – jogszabályoknak megfelelő - önkormányzati 

rendelet módosítására került sor. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

 

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 terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei. 
A rendelet módosítása a jogszabályoknak való megfelelést szolgálja. 

 

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

feltételek  

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.  

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. április 22. 

 

                                                                                                      Horváth Zsolt sk. 

                                                                                                          polgármester 

 

 

 

 

 



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

 

a települési támogatásról, a köztemetésről,    

 a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 

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

…./2021.(….) önkormányzati rendeletéhez 

 

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 (2) bekezdése szerint: 

(2) Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi 

társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján 

önkormányzati rendeletet alkot. 

 

A rendelet-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. 

 

Az Mötv. 134. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a törvényességi felhívásban foglaltaknak a 

rendeletmódosítással eleget tettünk. 

 

A rendelet-tervezet részletes indokolása: 

 

1. § -3. § 

A törvényességi felhívás alapján a „temetési segély” kifejezés  temetési támogatásra való 

lecserélése , az életvitelszerű tartózkodás fogalmának meghatározása a lakásfenntartási 

támogatásnál, a „nyújtható / állapítható meg” fogalmak lecserélése „nyújt, állapít meg” 

kifejezésekre, valamint a lakásfenntartási támogatásnál „a nem lakáscélú helyiség” fogalom 

hatályon kívül helyezésére tettünk javaslatot - a rendelet érintett részein következetesen átvezetve 

ezeket. 

4.§ 

 

A rendelet-tervezet tartalmazza a települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú 

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

önkormányzati rendelet alapján nyújtott időskorúak támogatása iránti kérelmek benyújtási 

határidejének a meghosszabbítását a 2021. évben. 

 

5. § 

 



A rendelet-tervezet az önkormányzati rendelet hatályba lépéséről, és ezzel egyidejűleg egyes 

részeinek hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

A rendelet-tervezet tartalmazza veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelettel, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

elrendelt veszélyhelyzettel összefüggő rendelkezések hatályon kívül helyezését. 

E rendelkezés meghatározza a rendelet-tervezet a jogszabály hatályba lépését és hatályon kívül 

helyezését. 

 

 










