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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 
rendelet módosításáról 

 

 

 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szociális és Humán Bizottság 2017. augusztus 30-i ülésén 38/2017. (VIII.30.) számú 
határozatával kezdeményezte, hogy az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 22/1993. (XII. 
29.) önkormányzati rendeletben az első lakáshoz jutás feltételei az alábbiakban módosuljanak:  
 
- az igénylők életkora 35 évről 40 évre módosuljon, 
- az igényelhetőség határideje 1 évről 2 évre módosuljon.  

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése 
szerint: „(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményeiről a Kormány   által   
előterjesztendő   törvényjavaslat,  illetve   kormányrendelet  esetén  a   
Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 
tájékoztatni kell.” A Jat. 17. § (2) bekezdésére figyelemmel a rendeletalkotás várható 
következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:  
a) Társadalmi hatása: A támogatás módosításával az igénybevevők köre bővül.  
b) Gazdasági, költségvetési hatása: Tervezet módosítása növelheti az önkormányzat 
költségvetési kiadásait. 
c) Környezeti és egészségi következményei: A tervezetnek közvetlen környezeti és egészségi 
következménye nincs.  
d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítása az adminisztratív 
terheket jelentős mértékben nem növeli.  
e) Megalkotásának szükségessége: A családalapítás idejének kitolódása miatt szükséges, így 
többen vehetik igénybe az ellátást.  
f) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A módosítás elmaradása konzervál 
egy, mára már avult állapotot. 
g) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 
feltételek rendelkezésre állnak.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a mellékelt rendelet-tervezetet 
szíveskedjen elfogadni. 
 
 
Püspökladány, 2017. szeptember 21. 
 
 
          D o m b i  Imréné 
               polgármester 
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Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 56. § (2) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Humán 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati 
rendelet  
 
a) 1. § (1) bekezdésében a „35 évesnél” szövegrész helyébe a „40 évesnél”, 
b) 2. § (4) bekezdésében az „egy évben” szövegrész helyébe a „két éven belül” 
 
szöveg lép. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2017. október 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
      D o m b i Imréné                                                              K e s e r ű László 
        polgármester                                                                       jegyző 
 
 


