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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

10/2017. (VI.27.) 

Önkormányzati RENDELETE 

a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontja és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ 
(1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86.§ (1) bekezdés c) 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 23.§ (7) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi és személyi térítési díj: 
a) szociális segítés esetén gondozási óránként 250 Ft, 
b) személyi gondozás esetén gondozási óránként 125 Ft.” 

 
2.§ Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2017. június 26. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2017. június 27-én 
 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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Általános indokolás 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 
meghatározza, hogy a helyi önkormányzat feladata többek között a szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások biztosítása. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) 
86.§ (1) bekezdés c) pontja kimondja, hogy a települési önkormányzat köteles biztosítani a személyes 
gondoskodás alapszolgáltatásai közé tartózó házi segítségnyújtás ellátást. 
A Szoc. tv. 92. § (1) bekezdése előírja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ -hoz 
 
A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet 23.§ (7) bekezdése rendelkezik 
a házi segítségnyújtásért az ellátottak által fizetendő térítési díj összegéről. 
 

2.§-hoz 

A rendelet 2017 július 1-jén  lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet – 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§-a értelmében - a törvény erejénél fogva a hatályba 
lépést követő napon hatályát veszti. 

 
 

 
 


