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2 .  N a p i r e n d  
 
 

E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletet alkotott a szociális ellátások helyi szabályaira 
vonatkozóan. 
 
 
Előzetes hatástanulmány: 
 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. 
törvény, valamint a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CLXVI. törvény több ponton módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit. A módosítás többek között érintette a lakásfenntartási 
támogatás, illetve a helyi lakásfenntartási támogatás szabályait is. 
A módosító törvény 2012. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi az Szt. helyi lakásfenntartási támogatásra 
vonatkozó rendelkezéseit. 
Ugyanakkor az un. normatív (törvény által szabályozott) lakásfenntartási támogatásban részesülők 
együttműködési kötelezettségének erősítése érdekében a lakásfenntartási támogatás esetében is (ahogyan az aktív 
korúak ellátása esetében is) felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy a jogosultság megállapításának, 
illetve a támogatás folyósítását a lakókörnyezet rendezettségének biztosításához kösse. Amennyiben az 
önkormányzat ilyen feltétel alkalmazása mellett dönt, az ellátásokat megállapító határozatban a lakókörnyezet 
rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekről is rendelkezni kell. A feltétel csak a törvényi 
felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendelet hatályba lépését követően benyújtott kérelmek 
esetében alkalmazható. 
A lakásfenntartási támogatás megállapítása 2012. január 1-jétől az önkormányzat képviselő-testületének 
hatásköréből jegyzői hatáskörbe került át.  

Az Szt. alapján megalkotott önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes a magasabb jogszabályban foglaltakkal, 
ezért az Szt. módosításaival való összhang érdekében szükséges a szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása is. 
 
A hatályos önkormányzati rendeletünk, illetve az előterjesztett rendelet-tervezet az aktív korúak ellátására való 
jogosultság, valamint a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeként a képviselő-testület által 
rendeletben történő, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó előírásokat nem tartalmaz. A 
lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás 
vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és 
rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható 
elő. Amennyiben a képviselő-testület élni kíván e rendelet alkotási jogával, a képviselő-testület ez irányú 
szándéka és felhatalmazása esetén a képviselő-testület következő ülésére kidolgozásra kerülhet az ehhez 
szükséges önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet. 
 
Kérjük a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Tolmács, 2012. január 19.    
 

Tisztelettel:  
 
 
 

 Hajnis Ferenc  
 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

…../2012. (I…….) 

Önkormányzati RENDELETE 

a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 

( t e r v e z e t )  
 
 
Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban: 
képviselő-testület) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális 
ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a 
következőket rendeli el  
 
1.§ Hatályát veszti a Rendelet 9.§-át megelőző „Helyi lakásfenntartási támogatás” alcím, és a 9.§. 
 
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2012. január ….. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  körjegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2012. január…….-án 
 
 
 
 Torma Andrea 
 körjegyző 
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 a ……/2012. (………….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Általános indokolás 
 
 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény, valamint a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény több ponton módosította a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit. A módosítás többek között 
érintette a lakásfenntartási támogatás, illetve a helyi lakásfenntartási támogatás szabályait is. 
A módosító törvény 2012. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi az Szt. helyi lakásfenntartási 
támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, melynek részletszabályai az önkormányzati rendeletben kerültek 
meghatározásra. 
Az önkormányzati rendelet magasabb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért a magasabb szintű 
jogszabállyal való összhang érdekében a szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati 
rendelet módosítása szükséges. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ -hoz 
A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet 9. §-a tartalmazza a helyi 
lakásfenntartási támogatás szabályait. Tekintettel arra, hogy az Szt. megszüntette a helyi lakásfenntartási 
támogatás ellátási formát, ezért az önkormányzati rendelet ezen szabályait hatályon kívül kell helyezni. 
 

2.§-hoz 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító 
rendelet a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 

 
 


