Tolmács Község Önkormányzata Képviselő – testületének
17/2013. (XII.23.)
Önkormányzati RENDELETE
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet és a gyermekvédelem helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Tolmács Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban:
képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, 32. cikk (2)-(3)
bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 45.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Szoc. Rendelet), valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 6/2009.
(III.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Gyermekvédelmi Rendelet) módosításáról a
következőket rendeli el.
1.§ (1) A Szoc. Rendelet 11.§-a és az azt megelőző alcímmegjelölés helyébe a következő rendelkezés
és alcímmegjelölés lép:
„Önkormányzati segély
11.§ (1) Önkormányzati segély nyújtható eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy
és családja részére, elsősorban az Szoc. tv. 45.§ (4) bekezdésében foglalt esetekben, valamint téli
tüzelő vásárlásához, gyógyszerek beszerzéséhez, kórházi ápoláshoz, káresemény
bekövetkezéséhez kapcsolódó kiadásokhoz, baleseti sérülésből fakadó kiadásokhoz,
bűncselekmény sértettje részére, ha az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
(2) Az önkormányzati segély pénzbeli támogatásként vagy természetbeni ellátás formájában is
nyújtható. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a
tankönyv és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények
térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás.”
(2) A Szoc. Rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.§ Önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában abban az esetben nyújtható, ha a
jövedelmi és vagyoni körülmények mérlegelése alapján a kölcsön visszafizetése előre láthatóan
biztosított, és a kérelmező olyan készfizető kezest állít, akinek a családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. A
kölcsön visszafizetése akkor tekinthető előre láthatóan biztosítottnak, ha a havi törlesztő részlet
nem haladja meg a családnak a kérelem benyújtását megelőző hónapban megszerzett összes
bevételének és igazolt havi kiadásai különbözetének 50%-át.”
(3) A Szoc. Rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.§ (1) Az önkormányzati segély összege alkalmanként minimum 1.000 Ft. Önkormányzati
segély egy naptári éven belül családonként legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg, és az egy
naptári éven belül megállapított segélyek együttes összege legfeljebb 50.000 Ft.
(2) A halálesethez, eltemettetéshez igényelt önkormányzati segély 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. Az eltemettetés költségeihez való
hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb 15.000 Ft-nál.
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(3) Gyógyszerek beszerzéséhez önkormányzati segély az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi
feltételen túl abban az esetben nyújtható, ha a kérelmező által igazolt gyógyszer, vagy
gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50%-át, és a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül
közgyógyellátásban. A gyógyszer költséghez igényelt önkormányzati támogatás esetén a
kérelemhez be kell nyújtani az eseti vagy havi költségről szóló igazolást.
(4) Rendkívüli méltánylást esetben, különösen elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó,
tartós betegség, haláleset miatt az önkormányzati segély jövedelemre való tekintet nélkül is
megállapítható.
(5) Önkormányzati segély polgármesteri vagy képviselői javaslatra, valamint a gyermekek
érdekeire való tekintettel a nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, családsegítő javaslatára
jövedelemre való tekintet nélkül hivatalból is megállapítható.
(6) A polgármester az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a
felhasználást igazoló dokumentumok, például számla, nyugta benyújtására hívhatja fel a
támogatásban részesített személyt.
(7) Nem adható önkormányzati segély annak, aki egy korábbi önkormányzati segély
felhasználásának ellenőrzése kapcsán a (6) bekezdés szerinti igazolásának nem tett eleget, vagy a
segély cél szerinti felhasználását nem tudta igazolni.”
2.§ (1) A Szoc. Rendelet 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.§ (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló BM rendelet alapján juttatott szociális célú tűzifára jogosult az az aktív
korúak ellátásában, időskorúak járadékában, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó
adósságcsökkentési támogatásban, lakásfenntartási támogatásban részesülő, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
család, akinek lakásában tűzifával történő fűtés van. A jogosultak közül előnyt élvez, aki a
háztartásában három vagy több kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik, valamint aki a tűzifa
vásárlásról anyagi okok miatt önmaga nem tud gondoskodni, és a tűzifa hiánya veszélyeztetné a
téli otthoni melegedés lehetőségét.
(2) A szociális célú tűzifa az átmeneti segélyhez rendszeresített kérelem nyomtatványon benyújtott
kérelemmel igényelhető. A képviselő-testület kérelem benyújtása nélkül, polgármesteri vagy
képviselői javaslatra, a helyi társadalmi és szociális viszonyok ismerete alapján is juttathat
szociális célú tűzifát a jogosultak részére.
(3) A szociális célú tűzifára jogosultak közül a támogatásban részesülőkről és a támogatás
mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt, úgy, hogy háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa
juttatható
(4) Szociális célú tűzifa juttatásban háztartásonként vagy ingatlanonként csak egy személy
részesülhet.”
3.§ A Szoc. Rendelet 7.§ c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) a 11-13.§ szerinti önkormányzati segély.”
4.§ A Szoc. Rendelet 2/A.§ (2) bekezdésében az „átmeneti segéllyel” szövegrész helyébe az
„önkormányzati segéllyel” szöveg lép.
5.§ A Gyermekvédelmi Rendelet
a) 3.§ (1) bekezdés első mondatában a „Bánk-Tolmács Körjegyzőségnél (továbbiakban:
Körjegyzőség)” szövegrész helyébe az „önkormányzat hivatalánál” szöveg lép,
b) 3.§ (2) bekezdés első mondatában a „Körjegyzőséggel” szövegrész helyébe az „önkormányzat
hivatalával” szöveg lép,
c) 3.§ (3) bekezdés d) pontjában az „APEH” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg lép,
d) 4.§ (1) bekezdésében a „Körjegyzőség” szövegrész helyébe az „önkormányzat hivatala”
szöveg lép,
e) 5.§ (1) bekezdésében a „körjegyzőség” szövegrész helyébe az „önkormányzat hivatalának”
szöveg lép,
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a) 5.§ (3) bekezdésében a „körjegyzőség” szövegrész helyébe az „önkormányzat hivatala” szöveg
lép,
a) 8.§-ban a „körjegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg lép.
6.§ Hatályát veszti
a) a Szoc. Rendelet 7.§ a) pontja,
b) a Szoc. Rendelet 11/A.§-a,
c) a Szoc. Rendelet 15.§-a és az azt megelőző „Temetési segély” alcímmegjelölés,
d) a Gyermekvédelmi Rendelet 9.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a 10.§ és az azt megelőző
alcímmegjelölés.
7.§ Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
Tolmács, 2013. december 23.
Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013. december 23-án

Torma Andrea
jegyző
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a 17/2013. (XII.23.) 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) bekezdésének 8.
pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi
önkormányzat feladata különösen – többek között – a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és
ellátások biztosítása.
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV.
törvény (továbbiakban: törvény) 2014. január 1-jei hatállyal új szociális és gyermekvédelmi ellátási
formát vezet be önkormányzati segély elnevezéssel, egyúttal megszüntetve az átmeneti segély,
temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ellátási formát. A törvény 6.§-ával
kiegészített, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) 140/R.§-a
úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzatoknak legkésőbb 2013. december 31-éig kell
megalkotniuk az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletüket.

Részletes indokolás
1.§ -hoz
Az önkormányzati segély megállapításának feltételeit és az általános eljárási szabályokon túli speciális
eljárási szabályait tartalmazza.
2.§-hoz
A Szoc. Rendeletben a szociális célú tűzifa juttatásra vonatkozó előírások §-számozása módosul,
valamint kiegészül a (4) bekezdés rendelkezésével.
3-4.§-hoz
A Szoc. Rendeletben átvezetésre kerülnek az átmeneti segélyt felváltó önkormányzati segély
változásból fakadó módosítások.
5.§-hoz
A rendelet módosítás a bekövetkezett szervezeti változásokat követi, így a korábbi Körjegyzőségi
feladatokat az Önkormányzati Hivatal látja el, az „APEH” helyett a NAV” az állami adóhatósági
feladatokat ellátó szerv, mely változások átvezetésre kerülnek a rendeletben.
6.§-hoz
A Szoc. Rendeletben, valamint a Gyermekvédelmi Rendeletben hatályukat vesztik azon
rendelkezések, melyek önálló ellátási formaként megszűnt ellátásokra (helyi lakásfenntartási
támogatás, temetési segély, illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) vonatkoznak.
7.§-hoz
A rendelet az önkormányzati segély törvényi hatályba lépéséhez igazodva 2014. január 1-jén lép
hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 12.§ (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján, a törvény erejénél fogva a hatályba lépést
követő napon hatályát veszti.
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