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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

2/2015. (II.6.) 

Önkormányzati RENDELETE 

a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket 
rendeli el.  
 
 
1.§ (1) A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az eseti támogatás megállapításáról szóló határozatban a folyósítás határideje az (1) 

bekezdéstől eltérően is megállapítható.” 
(2) A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7.§ A hatáskör gyakorlója elutasíthatja a települési támogatás iránti kérelmet, ha annak 
fedezete az Önkormányzat költségvetésében nem biztosított.” 

 
2.§ (1) A Rendelet 11.§-át megelőző „Önkormányzati segély” alcím szöveg helyébe „Települési 

támogatás” alcím szöveg lép. 
(2) A Rendelet 11.§ (1) bekezdésben, 12.§-ában, 13.§ (5) bekezdésben az „Önkormányzati 

segély” szövegrész helyébe a „Rendkívüli települési támogatás”szöveg lép. 
(3) A Rendelet 11.§ (2) bekezdésben „Az önkormányzati segély” szövegrész helyébe „A 

települési támogatás”szöveg lép. 
(4) A Rendelet 13.§ (1) bekezdés első mondatában „Az önkormányzati segély” szövegrész 

helyébe „A rendkívüli települési támogatás”szöveg lép. 
(5) A Rendelet 13.§ (1) bekezdés második mondatában az „Önkormányzati segély” szövegrész 

helyébe a „Települési támogatás”szöveg lép. 
(6) A Rendelet 13.§ (2) bekezdésben az „önkormányzati segély” szövegrészek helyébe, a 13.§ (3) 

bekezdésben az „önkormányzati segély” szövegrész helyébe, a 13.§ (4) bekezdésben „az 
önkormányzati segély” szövegrész helyébe a „rendkívüli települési támogatás” szöveg lép, a 
13.§ (3) bekezdés utolsó mondatában az „önkormányzati” szövegrész helyébe a „települési” 
szöveg lép. 

(7) A Rendelet 13.§ (6) bekezdésben „az önkormányzati segély” szövegrész helyébe „a települési 
támogatás” szöveg lép, a 13.§ (7) bekezdésben az „önkormányzati segély” szövegrészek 
helyébe a „települési támogatás” szöveg lép. 

(8) A Rendelet 14.§ (2) bekezdésében „az átmeneti segélyhez” szövegrész helyébe „a települési 
támogatáshoz” szöveg lép. 

(9) A Rendelet 18.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az önkormányzat a települési támogatást és a karácsonyi támogatást természetbeni 
szociális ellátás formájában is nyújthatja.” 

 
3.§ Hatályát veszti a Rendelet 8.§-át megelőző „Rendszeres szociális segélyezett személy 

együttműködési kötelezettsége” alcím, és a Rendelet 8.§-a, a Rendelet 20.§-át megelőző 
„Méltányossági közgyógyellátás” alcím, és a Rendelet 20.§-a, a Rendelet 21.§-át megelőző 
„Adósságkezelési szolgáltatás” alcím, és a Rendelet 21.§-a.. Hatályát veszti a „Méltányossági 
ápolási díj” alcím. 
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4.§ (1) A Rendelet 2/A.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A rendkívüli települési támogatással, a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjjal, és a 

karácsonyi támogatással kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.” 
(2) A Rendelet 14.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 

„(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló BM rendelet alapján juttatott szociális célú tűzifára jogosult az az aktív 
korúak ellátásában, időskorúak járadékában részesülő, a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, 
akinek lakásában tűzifával történő fűtés van. A jogosultak közül előnyt élvez, aki a 
háztartásában három vagy több kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik, valamint aki a 
tűzifa vásárlásról anyagi okok miatt önmaga nem tud gondoskodni, és a tűzifa hiánya 
veszélyeztetné a téli otthoni melegedés lehetőségét.” 

 
5.§ Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Tolmács, 2015. február 5. 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2015. február 6-án 
 
  
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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 a 2/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Általános indokolás 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. 
pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi 
önkormányzat feladata különösen – többek között – a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és 
ellátások biztosítása.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 
45. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott 
pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott 
feltételek alapján települési támogatást nyújt. A Szoc.tv. 45.§ (3) bekezdése pedig előírja, hogy a 
képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési 
támogatást köteles nyújtani. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1-2.§ -hoz 
A korábbi önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok a települési támogatásra vonatkoznak. 
 

3-4.§-hoz 

Hatályát veszti a rendszeres szociális segélyezett személy együttműködési kötelezettségét szabályozó 
rendelkezés, valamint a méltányossági közgygyellátás, tekintettel arra, hogy ezen az ellátási formák 
(szociális segély, méltányossági közgyógyellátás) mint önálló ellátások, a Szoc.tv-ben megszűnik. A 
szociális célú tüzifa juttatás jogosultsági köre a szociális juttatásokhoz és rászorultsághoz igazodik. 

 
5.§-hoz 

A rendelet – a Szoc. tv. új szabályaihoz igazodva – 2015. március 1-jén lép hatályba, és miután beépül 
az alaprendeletbe, a módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (1)-(2) 
bekezdésben foglaltak alapján, a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 




