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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

10/2019. (XII.18.) 

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 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket 
rendeli el.  
 
 

1.§ A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 13.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
(2) A halálesethez, eltemettetéshez igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 
halálesetet követő 60 napon belül lehet előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell az elhunyt 
halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy ennek hivatalból történő beszerzéséhez szükséges 
hozzájárulást, és a kérelmező nevére szóló, a temetési költséget igazoló eredeti számlát, amelyet a 
másolást követően az eltemettetőnek vissza kell adni. Az eltemettetés költségeihez való 
hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb 30.000 
Ft-nál. 
 

2.§ Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Tolmács, 2019. december 17. 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Henczné Hekli Bernadett 
 polgármester  jegyző helyettes 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2019. december 18-án. 
 
  
 
 Henczné Hekli Bernadett 
 jegyző helyettes 
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Általános indokolás 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8a. 
pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi 
önkormányzat feladata különösen – többek között – a szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek 
keretében települési támogatás állapítható meg.  
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.  
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ -hoz 
Az önkormányzati rendelet értelmében az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként nyújtható 
települési támogatás összege emelkedik. A halálesethez, eltemettetéshez igényelt rendkívüli települési 
támogatás iránti kérelmet a halál esetet követő 60 napon belül lehet előterjeszteni. A kérelemhez 
mellékelni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy ennek hivatalból történő 
beszerzéséhez szükséges hozzájárulást, és a kérelmező nevére szóló, a temetési költséget igazoló 
eredeti számlát, amelyet a másolást követően az eltemettetőnek vissza kell adni. 
 

2.§-hoz 

A rendelet 2020. január 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. 
 


