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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

9/2013. (VI.13.) 

Önkormányzati RENDELETE 

a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 
 
Tolmács Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és 32. 
cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) 45.§ (1) és 47.§ (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el.  
 
1.§ A Rendelet a következő, 22/A §-szal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: 
„Szociális földprogram 
23/A.§ Az Önkormányzat természetbeni szociális ellátásként szociális földprogramot működtet. A 
programban való részvétel feltételeit az együttműködési megállapodás és a szociális földprogram helyi 
végrehajtására vonatkozó szervezeti és működési szabályzat állapítja meg.” 
 
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2013. június 13. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2013. június 13-án 
 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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 a 9/2013. (VI.13.) 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) bekezdése 
meghatározza, hogy a helyi önkormányzat feladata többek között a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és 
ellátások biztosítása. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató, és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint 
lebonyolító által a szociális földprogram megvalósításának támogatására kiírt pályázat kötelezően 
benyújtandó eleme a megvalósításban részt vevő önkormányzat azon rendelet, mely a program 
működtetését rögzíti. 
Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások formáit, szabályait a szociális ellátásokról szóló 5/2009. 
(III.19.) önkormányzati rendelet tartalmazza, ezért célszerű a szociális földprogram működtetését ezen 
rendeletben rögzíteni. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ -hoz 
A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet egy új, 23/A.§-szal egészül ki, mely 
rögzíti a szociális földprogram működését. 
 

2.§-hoz 
A rendelet – tekintettel arra, hogy a szociális földprogram megvalósítására benyújtandó pályázat 
benyújtási határideje 2013. június 17., és a pályázathoz kötelezően csatolandó melléklet a program 
működéséről szóló önkormányzati rendelet kivonata -  a mihamarabbi alkalmazhatóság, és a 
programban való részvétel érdekében – a rendelet a lehető leghamarabb, 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.  
 

 
 


