
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. december 13-ai ülésére  

 

Tárgy:       2023. évi költségvetéssel összefüggő  

       önkormányzati rendeletek módosítása 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     dr. Révész Judit aljegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi  

       Bizottság 

       Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,  

       Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, 

       Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; 

       Városfejlesztési,-Idegenforgalmi,- 

       Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 

       Bizottság  

Ügyiratszám:      DFV/263-2/2022. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a 2023. évi költségvetés irányelveit. 

 

A 211/2022.(XI.22.) KT határozatra tekintettel a rendelet-tervezet rendelkezéseket tartalmaz: 

a. a 2023. évi tiszteletdíjak mértékére. 

b. a települési támogatás és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatás hatályon 

kívül helyezésére, valamint 

c. Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíja hatályon kívül helyezésére, 

valamint ezekkel összefüggően az átruházott hatáskörök módosítására. 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2022. december 02. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

          polgármester 
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2022. (….) önkormányzati rendelete 

2023. évi költségvetéssel összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról 

(tervezet) 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában , a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdés 8a. és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, 143.§ (4) bekezdés 

f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34. § (10) bekezdésében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, 

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

Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

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

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(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 nyújt és köztemetést 

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

2. § 

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

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) A települési támogatás és a köztemetés igénybevétele iránti kérelmet írásban a Dunaföldvári 

Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Irodáján (továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani, a 

Hivatal által biztosított kérelem nyomtatványon, a kérelemben foglaltak valódiságát alátámasztó 

iratokkal, a jogszabályokban és az e rendeletben meghatározott mellékletekkel együtt.” 

3. § 

(1) A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a 

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) A lakásfenntartási támogatásra, a gyógyszertámogatásra jogosult személynek, vagy annak 

hozzátartozójának együttműködési kötelezettsége keretében a Jegyzőnek írásban be kell jelentenie a 

változás bekövetkezését követő 8 napon belül 

a) a jogosultságot érintő változást, 

b) a személyes adatokat érintő változást, 

c) a jogosult/ Támogatott halálát, 

d) a szolgáltató váltást lakásfenntartási támogatás esetén.” 
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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 3. § (4) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(4) Rendszeresen nyújtott lakásfenntartási támogatásnál, a gyógyszertámogatásnál akut betegség 

okán táppénzes állomány miatti jövedelem csökkenés nem lehet a támogatás megállapításának 

jogalapja, ebben az esetben a foglalkoztatási jogviszony szerinti teljes havi munkabér/ illetmény nettó 

összegét kell igazolnia a kérelmezőnek, és a jogosultság vizsgálatánál ezzel kell számolni.” 

4. § 

(1) A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a 

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) Lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás esetén minden esetben, rendkívüli települési 

támogatás esetén szúrópróbaszerűen 

a) a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján lakcímellenőrzést kell végezni a 

családtagként, vagy a háztartás tagként figyelembe veendő személyek kérelmen teljeskörűen 

történő feltüntetésének ellenőrzése végett, és 

b) a vagyon- nyilatkozatban foglaltak valódiságát a Takarnet program használatával, valamint a 

Kormányablak megkeresésével a gépjármű-nyilvántartás adatai alapján – gépjárművek 

vonatkozásban - ellenőrizni kell.” 

(2) A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a 

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(4) A Jegyző a támogatás összegéről és formájáról határozatban rendelkezik. A határozatot indokolt 

esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani. ” 

(3) A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a 

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(6) A települési támogatás – a lakásfenntartási támogatás kivételével - kifizetésénél a 

készpénzkímélő kifizetést előnyben kell részesíteni.” 

(4) A települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a 

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(8) A gyógyszertámogatás, az eseti szociális támogatás, a temetési támogatás, a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás, az iskolakezdési támogatás, az időskorúak támogatása természetbeni 

ellátás (számla kifizetésének átvállalásával, családsegítő, mentálhigiénés munkatárs, védőnő 

segítségével történő vásárlás, csekk befizetés, intézménynek utalás) formájában is nyújtható.” 

5. § 

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

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
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„(1) A megállapított települési támogatás folyósításáról, intézménynek utalásáról, természetbeni 

formában történő nyújtásáról, és a köztemetés ellenértékének a kifizetéséről a Jegyző gondoskodik.” 

6. § 

Hatályát veszti a települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi 

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

a) 1. § (3) bekezdése, 

b) 2. § (7)–(8a) bekezdése, 

c) 4. § (10) és (11) bekezdése, 

d) 12. alcíme, 

e) 13. alcíme, 

f) 19. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében az „A járványhelyzetre tekintettel 2021.évben az 

időskorúak támogatása iránti kérelem 2021. május 31. napjáig nyújtható be.” szövegrész, 

g) 12. melléklete. 

7. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati 

rendelet 33. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A tanácsnok és a bizottsági elnök tiszteletdíja bruttó 183 400 Ft/hó. 

(2) A bizottsági tagok – függetlenül a betöltött bizottsági tagságok számától – bruttó 45 900 Ft/hó 

összegű tiszteletdíjban részesülnek.” 

8. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

9. § 

Hatályát veszti a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) 

önkormányzati rendelet 

a) 3. melléklet 1.12. pontja, 

b) 3. melléklet 3.5. pontja. 

10. § 

Hatályát veszti a Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjáról,a kiemelkedő tanulmányi és 

közösségi tevékenységet végző diákok jutalmazásáról, és a pécsi kollégiumi férőhelyek odaítélésének 

szabályairól szóló 20/2020 (XI.2.) önkormányzati rendelet 

a) I. Fejezete, 

b) 1. melléklete. 

11. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 6-án hatályát veszti. 

12. § 
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Az 1-6.§ és a 9.§ rendelkezései a folyamatban lévő ügyekre nem alkalmazhatóak. E támogatásokra a 

2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

 

Horváth Zsolt 

polgármester 

dr. Boldoczki Krisztina 

jegyző 
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1. melléklet a 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez 

1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklet 2.9. pontja helyébe a következő pont lép: 

„2.9. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása, Demens betegek tartós bentlakásos ellátása”
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Általános indokolás 

2023. évi költségvetéssel összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról 

szóló …/2022. (….) 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. 

  

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 1–6. §-hoz  

A képviselő-testületi döntés alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata a 2023. évtől nem 

biztosítja a letelepedési támogatást és a lakáscélú önkormányzati támogatást. A támogatásokkal 

összefüggő jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezését szabályozzák e rendelkezések. 

A 7. §-hoz  

A képviselő-testület a jelenlegi gazdasági helyzetben úgy döntött, hogy a Szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott tiszteletdíjak mértékét éves szinten 1 havi mértékkel (8,3%-kal) 

csökkenti. E § a tiszteletdíjak csökkentését tartalmazza. 

A 8. §-hoz  

A Napsugár Idősek Otthona, mint idősek otthona feladatot ellátási szerződés keretében a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület végzi 2022. július 1. napjától. Ezért indokolt e feladat 

megnevezésének módosítása. 

A 9. §-hoz  

A 2023. január 1-jétől a rendelet-tervezet alapján megszüntetésre kerülő támogatások 

vonatkozásában az átruházott hatáskört e rendelkezés hatályon kívül helyezi. 

A 10. §-hoz  

A rendelet-tervezet e §-a hatályon kívül helyezi a Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíját. 

A 11. §-hoz  

E rendelkezés a hatályba lépést és a hatályon kívül rendelkezést szabályozza. 

A 12. §-hoz  

Rendelet-tervezet a folyamatban lévő ügyek vonatkozásában szabályozza az eljárást. 


