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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. január 31-ei ülésére 

 

Tárgy:  A települési támogatásról, a köztemetésről, a 

lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, 

és a letelepedési támogatásról szóló 

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

módosítása  

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     dr. Révész Judit aljegyző  

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Az előterjesztést véleményezte:    Oktatási-, Kulturális,  Egészségügyi,-  

       Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

       Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi   

       Bizottság  

Ügyiratszám:      DFV/299-1/2023. 

 

 

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. 

 

A kedvezőtlen gazdasági hatások miatt elszabadult infláció hatására jelentősen nőtt 2023.01.01. 

napjától a minimálbér, a garantált bérminimum és a nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások összege. 

 

A fenti tény a települési támogatások jövedelmi jogosultsági feltételét jelentősen befolyásolja az 

érintettek körében – többen eleshetnek emiatt eddig nekik megállapítható települési támogatástól. 

 

 

Indokolt lenne a jövedelmi jogosultsági feltételek 15 %-os mértékű emelése minden települési 

támogatás esetén, azonban a bizonytalan gazdasági környezet és kilátások miatt egyelőre csak az 

időskorúak támogatása esetén javasolunk egy szerény jogosultsági határ emelést az alábbiak szerint: 

 

A szociális vetítési alap jelenlegi 500 %-os mértékéről (142 500 Ft) 550%-ra történő emelést 

(156 000) javasolunk. Ez az emelés cca. 9,5 %-ot jelent. 

 

A fenti javaslatot 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, 2023. január 20.                                                                                                                      

Horváth Zsolt sk. 

    polgármester 
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Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

/2023. (II.    .) 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 a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

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. § 

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 550 %-át.” 

2. § 

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

 

Horváth Zsolt 

polgármester 

dr. Boldoczki Krisztina 

jegyző 
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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  

…./2023.(….) önkormányzati rendelethez 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 

I. Várható társadalmi hatások 

 

A rendelet-tervezet szerinti módosítás elősegíti az időskorú lakosság további támogatási lehetőségének 

fenntartását. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

 

Várhatóan az eddigi kereteken belül marad a kifizetés összege. 

 

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:  
 

Nincs kötelező szabályozási szükséglet. A módosítást azonban az energiaárak vonatkozásában 

bekövetkezett jogszabályváltozások miatt a rászoruló lakosság terheinek csökkentése indokolja. 

 

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

 

A rendelet alkalmazásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és - az előirányzat módosítást 

követően - a 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, 2023. január 20. 

 

                                                                                                     Horváth Zsolt sk. 

                                                                                                      polgármester 
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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 

…./2023.(….) 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 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. 

 

A rendelet-tervezet részletes indokolása: 

1. § 

 

A rendelet-tervezet tartalmazza az időskorúak támogatása esetén  a szociális vetítési alap 

jelenlegi 500 %-os mértékéről (142 500 Ft) 550%-ra történő emelését (156 000) . 

 

2. § 

 

A rendelet-tervezet a jogszabály hatályba lépéséről, alkalmazásáról és hatályon kívül 

helyezéséről rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


