
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. június 29-ei ülésére 

 

Tárgy:  Letelepedési támogatás szabályainak 

módosítása 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     dr. Révész Judit aljegyző  

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:   Oktatási-,Kulturális,    

  Egészségügyi,-Szociális, Ifjúsági 

    és Sport  Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/2361-1/2021. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2021. június 24-ei Oktatási-,Kulturális,- Egészségügyi,-Szociális, Ifjúsági és Sport  Bizottság 

ülésén az a javaslat született, hogy a Képviselő-testület módosítsa a letelepedési támogatás 

jelenlegi szabályrendszerét az alábbiak szerint: 

 CSED, GYED, GYES, GYET jogviszony elfogadható, amennyiben NEAK igazolás 

nem beszerezhető, 

 a jövedelemhatár maximuma a minimálbér 15-szöröse legyen, 

 alkalmazzák a folyamatban lévő ügyekre is az új szabályozást, 

 a rendeleti feltételeknek a legkésőbb döntés meghozatalakor kell fenn állnia 

 

A Bizottság a fenti javaslatokra tekintettel a letelepedési támogatásra benyújtott 

kérelmekről a testületei ülést követő soron következő ülésén dönt. 

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. június 29.    

                                                                                                                           

Horváth Zsolt sk. 

    polgármester 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./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 

 

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 

Oktatási-,Kulturális, Egészségügyi,- Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének 

kikérésével következőket rendeli el: 

 

1. § A Rendelet 18. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép 

„(4) A letelepedési támogatás nyújtásának további feltételei, amelyeknek legkésőbb a döntés 

meghozatalakor fenn kell állnia: 

a) A támogatás fejében a kérelmezőnek vállalnia kell, hogy legalább 5 évig életvitelszerűen 

Dunaföldváron él és dunaföldvári bejelentett lakóhellyel rendelkezik családjának 

valamennyi tagja, dunaföldvári oktatási intézménybe (általános iskola 6. / 8. évfolyamáig) 

járatja gyermekét. 

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 haladja meg annak tizenötszörös összegét. 

c) Kérelmezők, és családtagjaik tulajdonában a támogatással érintett ingatlanon kívül 

legfeljebb olyan lakáscélú ingatlan 50 %-os tulajdoni hányada lehet, amelyet 

tulajdonközösség megszűntetése, vagy öröklés útján szereztek, és azt a túlélő 

szülő/nagyszülő haszonélvezeti joga terheli, és az annak a lakhatását szolgálja. Lakáscsere 

esetén csak a csereszerződés tárgyát képező lakás lehet a kérelmezők/családtagjaik 

tulajdonában. 

d) Kérelmezőnek amennyiben lakásbérleti jogviszonya van, csatolnia kell annak 

felmondására vonatkozó jognyilatkozatát. 

e) Kérelmezőknek 180 napos folyamatos biztosítási jogviszonyt kell igazolniuk NEAK 

igazolással igazoltan. NEAK igazolás hiányában legalább CSED, GYED, GYES, GYET 

jogviszony igazolása elfogadható. 

f) Kérelmezőknek legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkezniük - 

bizonyítvány másolatával igazoltan. 

g) A kérelmezőknek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük – hatósági 

erkölcsi bizonyítvánnyal igazoltan. 

h) Kérelmezőknek köztartozásmentes adózóknak kell lenniük - NAV igazolással igazoltan.” 

 

 

 

 

 

 

 

https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00


2. § (1) Ez a rendelet 2021. július 06. napján lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.  

 

Dunaföldvár, 2021. június 29. 

 

 

 

                                     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 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 

Szélesedik az igénylők köre, ezáltal a támogatást többen tudják igénybe venni. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincs költségvetési hatása.  

 

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.  
A letelepedési támogatás nyújtása Dunaföldvár Város Önkormányzata számára önként vállalt 

feladat. A jelenleg hatályos szabályozáshoz képest a rendelet-tervezet az igénylők körét bővíti. 

 

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.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt. 

 

Dunaföldvár, 2021. június 28. 

 

 

 

                                                                                                      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. § 

 

A rendelet-tervezet tartalmazza a telepedései támogatás szabályainak módosításait. A hatályos 

rendelkezésekhez képest a rendelet-tervezet bővíti az igénybevevők körét. 

2.§ 

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

ügyek elbírálása során történő alkalmazásáról és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 


