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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

2022. november 30-ai 197. számú Magyar Közlönyben megjelent a Magyarország biztonságát 

szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény, amely alapján változik a 

szociális ellátások és támogatások összegének megállapításánál a viszonyítási alap, ezután az 

nem az öregségi nyugdíjminimum lesz, hanem az úgynevezett szociális vetítési alap 2023. 

január 01. napjától. 

A törvény indokolása szerint a változtatás oka, hogy az öregségi nyugdíjminimum elsősorban 

a nyugdíj szakágazat mutatószáma, amelyet a társadalombiztosítási nyugellátásokhoz 

kapcsolódóan használnak. Indokolt volt egy olyan viszonyítási alap létrehozása a szociális 

területen, amely figyelembe veszi majd a szakterület sajátosságait. A szociális vetítési alap 

bevezetésével célzottabb lesz a támogatások és juttatások megállapítása, az állam felelőssége 

azonban nem csökken. 

A szociális vetítési alap összege sajnos továbbra is megegyezik az öregségi nyugdíjminimum 

korábbi összegével, ami 28 500 forint 2008 januárja óta - emiatt csak a fogalomváltozást kell 

átvezetni az érintett rendeletekben, a százalékos mértékekhez nem kell nyúlni. 

Az érintett rendeletek: 

- személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi 

térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet,  

- a lakások és helyiségek bérletének, és elidegenítésének szabályairól szóló 

12/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet  

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

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

rendelet és  

- 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.02.) önkormányzati rendelet. 



 

A rendelet-tervezet, az általános indokolás, és hatás vizsgálati lap az előterjesztés mellékletét 

képezi. 

 

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

 

 

Dunaföldvár, 2022. december 05. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

          polgármester 
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati 

rendelete 

az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

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

rendelet 27. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi-, 

Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, valamint Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- 

Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról 

szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

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

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdés c) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Lakásfenntartási támogatásban részesíthető kérelemre az, aki) 

„c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési 

alap mindenkori legkisebb összegének 430 %-át, egyszemélyes háztartásnál az 500 %-át, és” 

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

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(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 6.500.- Ft/hó, legfeljebb azonban a szociális vetítési alap mindenkori 

legkisebb összegének 50 %-a.” 

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

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (14) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„(14) Átlagot meghaladó luxus kategóriába tartozó minőségű lakásnak minősül az a lakás, amelyben 

található ingóságok, híradástechnikai- számítástechnikai illetve háztartási eszközök együttes becsült 

értéke meghaladja a mindenkori szociális vetítési alap ötvenszeresének összegét.” 

3. § 

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

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
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(Rendszeres települési támogatásként krónikus betegség fennállása esetén gyógyszertámogatásban 

részesíthető kérelemre az,) 

„b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 

mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetében annak 450 %-át,” 

4. § 

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

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Eseti szociális támogatásban részesül kérelemre, vagy hivatalból az,) 

„b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem - a (3) bekezdésben szabályozott eset kivételével 

- nem haladja meg a mindenkori szociális vetítési alap 350 %-át, egyedül élő esetén annak 

450 %-át,” 

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

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. § (3) és (4) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(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 a szociális vetítési alap 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 a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, a (3) bekezdésben 

szabályozott esetben nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 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) és b) 

pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(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 a szociális vetítési 

alap mindenkori legkisebb összegének 350 %-át , egyedül élő esetében annak 450 %-át, 

b) a temetés költségeinek - a temetkezési szolgáltatásokat részletező és a temető üzemeltetési 

feladatokról kiállított - számlákkal igazolt költsége nem haladja meg a szociális vetítési alap 

mindenkori legkisebb összegének harmincszoros összegét,” 
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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 a 

szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 250 %-a , egyedül élő esetében a szociális 

vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 350 %-a.” 

6. § 

(1) 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 a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át.” 

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

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) és b) 

pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A rendkívüli települési támogatásként nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege:) 

„a) gyermekenkénti egyszeri összege a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 

legfeljebb 80 %-áig 

b) családonkénti egyszeri összege a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 

legfeljebb 150%-áig terjedhet.” 

7. § 

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

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Rendkívüli települési támogatásként évente egy alkalommal iskolakezdési támogatásban részesíthető 

kérelemre, vagy hivatalból) 

„b) akinek a gyermeket gondozó családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 

meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át,” 

8. § 

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

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„(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 

nyugdíja, vagy nyugdíjszerű ellátása nem haladja a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb 

összegének a 500 %-át.” 
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9. § 

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

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül az eltemettetésre köteles, vagy az azt vállaló 

személy, ha) 

„a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori szociális vetítési alap 

280 %-át, egyedül élő esetén annak 360 %-át, és” 

10. § 

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

letelepedési támogatásról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 2. 

melléklet lép. 

11. § 

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

 

 

Horváth Zsolt 

polgármester 

dr. Boldoczki Krisztina 

jegyző 
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1. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési 

díjakról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2. és 1.1.3. pontja helyébe a 

következő pontok lépnek: 

„1.1.2. jövedelem a szociális vetítési alap (a továbbiakban: szva.) 100%-ig 140 Ft/adag+ÁFA 

1.1.3. jövedelem szva.100%-a felett 965.- Ft/adag+ÁFA ” 

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési 

díjakról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2.2. és 1.2.3. pontja helyébe a 

következő pontok lépnek: 

„1.2.2. jövedelem az szva.100%-ig 140 Ft/adag +ÁFA 

1.2.3. jövedelem szva.100%-a felett 670 Ft/adag +ÁFA” 

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési 

díjakról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.2.2.1. és 3.2.2.2. pontja helyébe 

a következő pontok lépnek: 

„3.2.2.1. Jövedelem az szva.100%-ig 140 Ft/adag + ÁFA 

3.2.2.2. Jövedelem szva.100%-a felett 670 Ft/adag + ÁFA”  
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2. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

„11. melléklet 

KÉRELEM KÖZTEMETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE 

 

Kérelmező adatai: szem.az. okmány száma: …………….….………( ügyintéző tölti ki !) 

 

Név: …………….…………… …………….…. születési név: ………..………………… 

 

Születési hely, idő:……...…………...………anyja neve: ……………….……………..…… 

Lakóhely: □□□□ ............................................................................................ település 

 

.................................................... utca/út/tér ....... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó 

Tartózkodási hely: □□□□.............................................................................. település 

 

.............................................. utca/út/tér .......... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, 

tartózkodási helyet kell feltüntetni!) 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a  

 

lakóhelyemen *              /        tartózkodási helyemen élek * (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Folyószámla száma:…………………………………………………………………………… 

TAJ száma:……………………….….Adóazonosító jele:………………………………….… 

 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................... 

E-mail cím (nem kötelező megadni): ....................................................................................... 

 

Az elhunyt személlyel való rokoni kapcsolat foka: …………………………………………. 

 

Ha a kérelmező intézmény, akkor annak neve, címe:  

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

        A kérelem indokolása: ………………………………………………………………………… 

Érvényben lévő tartási, öröklési szerződés, végrendelet:   van   -   nincs  

Az eltartó, örökös neve: ……………………………………………………………………… 

  

            Lakcíme: ………………………………………………………………………….…………… 

           

Az elhunytnak ingó – ingatlan vagyona:  van * -  nincs*, amennyiben van vagyona,  

 

            annak megjelölése: …………………………………………………………………… 
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     Kérem a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesítésemet  * mivel:  

 

- családomban az egy főre számított havi családi jövedelem a szociális vetítési alap legkisebb 

összegének 150 %-át nem haladja meg és vagyonnal nem rendelkezem; * és 

- egyedülálló vagyok, és az egy főre számított havi családi jövedelmem a szociális vetítési alap 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, és vagyonnal nem rendelkezem 

* és 

- nincs hagyatékba tartozó vagyon  *  / a hagyaték legalább 50 %-ban terhelt  * és 

- tartok *   / nem tartok üzemben személy- és tehergépkocsit,  

- van *     /     nincs*     mozgáskorlátozott, vagy tartósan beteg gyermek a családban* . 

 

Mozgáskorlátozott, vagy tartósan beteg személy neve, szül. helye és ideje, anyja neve: 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Jövedelmi adatok: A kérelmező, valamint a vele egy családban élő személyeknek a havi jövedelme 

forintban:  

   A  B  C 

  
 A jövedelem típusa  Kérelmező 

 A kérelmezővel közös háztartásban élő to-

vábbi  

személyek 

 1.  Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

            

 2.  Társas és egyéni vállalkozás-

ból, őstermelői, illetve szel-

lemi és más önálló tevékeny-

ségből származó 

            

 3.  Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

            

 4.  Nyugellátás és egyéb nyug-

díjszerű rendszeres szociális 

ellátások 

            

 5.  Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által fo-

lyósított ellátások 

            

 6.  Egyéb jövedelem             

 7.  Összes jövedelem             

 

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

 

Vállalom a köztemetés költségének részletekben történő megfizetését a külön jegyzőkönyvbe 

foglalt megállapodás alapján.    Igen   *  -  Nem   * 
 

 Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról 

 

(a megfelelő szövegrészt alá kell húzni)  lemondok * / nem mondok le * 
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Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglalt adatok a va-

lóságnak megfelelnek. Kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok.  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dunaföldvár, ………év……hó………nap 

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

                                              kérelmező aláírása 

 

 

 

a * -gal jelölt résznél a megfelelő aláhúzandó! 

 

A kérelemhez be kell nyújtani: - az elhunyt eredeti halotti anyakönyvi kivonatát, ha van: tartási, 

öröklési szerződést, végrendeletet, jövedelem nyilatkozatot, vagyonnyilatkozatot, mozgáskorláto-

zottságot, vagy tartós betegséget igazoló irat másolatát.   



9 

 

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. 

  

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 1–10. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez  

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény által 

módosításra került a „mindenkori öregségi nyugdíjminimum” valamint a „az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb” szövegrész helyükbe a „szociális vetítési alap” szöveg lép. 

A 11. §-hoz  

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


