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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

2/2012. (I.26.) 

Önkormányzati RENDELETE 

a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 
 
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 Rendelet 
9.§-a. 
 
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2012. január 26. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  körjegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2012. január  26.-án 
 
 
 
 Torma Andrea 
 körjegyző 
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 a 2/2012. (I.26.) 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. 
 

 
 


