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Á l t a l á n o s  I n d o k o l á s 
az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásról szóló  

önkormányzati rendelet-tervezethez 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a lakáscélú önkormányzati 
támogatásokról  szóló   31/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete annak megalkotása óta eltelt idő 
alatt kiadott központi jogszabályokban foglaltaknak jogalkotás szempontjából már nem felel meg, ezért 
szükségszerű annak felülvizsgálata, amelyet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: 
Jat.) 22. § (1)-(2) bekezdésén túl, az önkormányzat hatályos SZMSZ-e 22. § (8) bekezdése ír elő a 
jogszabály előkészítésére kötelezett jegyző számára. 
A rendelet megalkotása a helyi társadalomra gyakorolt hatását tekintve nagyon fontos a lakhatási feltételek 
biztosítása szempontjából az egyén számára az a lehetőség, amelyet ez a rendelet nyújt azok számára, akik Csanytelek 
településen kívánnak életvitelszerűen lakni családjukkal együtt. A gazdasági hatása az egész településre 
komoly anyagi kihatással lehet, az épített környezetre is kihat, a lakónépesség szempontjából is jelentős és 
az életmód váltással, az önellátásra való átállással lehetőséget teremt a falusi életforma elsajátítására. A 
költségvetési kihatása is mérhető, hiszen a jogosult lakáscélú támogatása az önkormányzat éves költségvetésében 
számottevő kiadással jár, amit ellensúlyoz a letelepedők után járó finanszírozás. Jogi szempontból a jogosultság feltételeinek 
jogszabályba foglalása lehetőséget teremt a lakáscélú anyagi forrás, mint önkormányzati támogatás ellenőrzött 
formában való felhasználására.  
Meg kell változtatni a rendelet bevezető részét, ezért a Jat. 8. § (2) bekezdésében írt rendelkezésére tekintettel egy 
teljesen új rendelet alkotása indokolt a hatályos rendelet hatályon kívül helyezése mellett.   
  

R é s z l e t e s    I n d o k o l á s 
a Bevezető részhez 

 
A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat 
képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az 
önkormányzati rendelet megalkotására, eredeti jogalkotói hatáskör feltüntetését az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdése szerint, továbbá az önkormányzat feladatkörét meghatározó feladatkörében eljárva a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 6. § b)-c) pontjában, a 13. § 9. 
pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében 
és az 58. § (1) bekezdésében írtakat betartva, továbbá az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában rögzített feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok - Ügyrendi, Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési - véleményének kikérését foglalja magába. 

 
1. §-hoz 

 
A rendelet céljaként határozza meg az önkormányzat költségvetésében elkülönített anyagi forrás erejéig azok 
támogatását, akik életvitelszerűen Csanytelek községben telepednek le családjukkal. 

 
2. §-hoz 

 
Ez a szakasz az önkormányzat lakáscélú támogatására jogosító feltételeit határozza meg több kitétellel ahhoz, hogy 
Csanytelek településen letelepedni szándékozó családok ne csak lakást, hanem otthont tudjanak teremteni 
a saját anyagi eszközeit kiegészítve az önkormányzat anyagi támogatásával. 
 
 

  



3. §-hoz 
 

Az önkormányzat lakáscélú támogatása formáját szabja meg, amely vissza nem térítendő támogatásként jelent segítséget 
a letelepedő családok számára, amennyiben e rendeletben foglaltaknak maradéktalanul eleget tesznek, ha 
nem, akkor a támogatás visszatérítendővé alakul.  

4. § 
 

A rendelet ezen szakasza a támogatás mértékét szabályozza, igazodva az önkormányzat éves költségvetésében 
rendelkezésre álló szerény pénzügyi forrásokhoz és a lakást vásárolni, vagy építeni, helyreállítani 
szándékozók anyagi lehetőségeihez.  

5. § 
 

A támogatás megállapításának eljárási szabályai rendezik a kérelmező formanyomtatványon való 
nyilatkozattételi kötelezettségeit, a jogosultságot igazolni hivatott hatósági engedélyek, szükséges 
igazolások benyújtásának módját, a döntés előkészítését és a képviselő-testület határozatba foglalt 
döntésének tartalmi követelményeit, a nyilvántartás vezetésére kötelezést, annak tartalmát.  Rendelkezést 
tartalmaz a támogatás kifizetéséről, a kezességvállaláshoz kötődő feltételekről. 

 
6. § 

 
A támogatás felhasználása, ellenőrzése az önkormányzat anyagi támogatásának rendeltetésszerű felhasználása 
érdekében szigorú szabályokat határoz meg, visszafizetési kötelezettség terhe mellett. 
 

7. § 
 

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése 
időpontját. A rendelet-tervezet megismerhetősége a rendelet-tervezet hirdetményben való közzétételével 
biztosított volt, iránta érdeklődés nem mutatkozott. A rendelet hatályba lépése 2013. január 1. napján 
célszerű, mivel nem igényel felkészülést az érintettek körében, a nyilvánosság az önkormányzat honlapján 
és a közadattárban való elérhetőség által biztosított, a rendelet a községi könyvtárban és a hivatalban 
megtekinthető, a település lakossága a helyi havonta megjelenő lapban, a Csanyi Hírmondóban kap jegyzői 
tájékoztatást a rendelet hatályba lépéséről. A rendelet hatályon kívül helyező rendelkezése a 
jogszabályszerkesztésről szóló hatályos jogszabály 119. §-ához igazodik akként, hogy tartalmazza a 
tárgykörben hatályban lévő önkormányzati rendelet mint hatályon kívül helyezendő jogszabályra való merev 
hivatkozást, annak időpontjára való utalás nélkül, a rendelet  (3) bekezdésében írt formátumban. 
 
 
A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, 
amely a rendelet kihirdetése időpontját az önkormányzat szervezet és működési szabályzatában meghatározott formátumban 
tartalmazza. 
 

1. függelékhez 
 

A lakáscélú támogatás megállapítása iránti kérelem formanyomtatványát  tartalmazza.  
 
 
C s a n y t e l e k, 2012. november 09.         
 
 
          
          Kató Pálné 

  jegyző 
     
 
 
 



 
 
 
 
 
       


