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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

7/2015. (VIII.8.) 

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

Rendelet) 11.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„11.§ (1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható eseti jelleggel a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő személy és családja részére, elsősorban az Sztv. 45.§ (4) 
bekezdésében foglalt esetekben, valamint téli tüzelő vásárlásához, gyógyszerek 
beszerzéséhez, kórházi ápoláshoz, káresemény bekövetkezéséhez kapcsolódó kiadásokhoz, 
baleseti sérülésből fakadó kiadásokhoz, bűncselekmény sértettje részére.” 

 (2) A Rendelet 13.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként minimum 1.000 Ft.” 

 (3) A Rendelet 13.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „ (3) Magas gyógyszerköltségekre való tekintettel, vagy gyógyszer beszerzéséhez igényelt 

rendkívüli települési támogatás abban az esetben nyújtható, ha a kérelmező által igazolt 
gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz havi kiadási költsége eléri a családi jövedelem 
50%-át, melynek igazolásához a kérelem mellékleteként be kell nyújtani a kérelmező és a 
családja jövedelmi helyzetére vonatkozó igazolásokat és az eseti vagy havi gyógyszer vagy 
gyógyászati segédeszköz költségéről szóló igazolást.” 

 
2.§ Hatályát veszti a Rendelet 13.§ (4) bekezdése, és 13.§ (7) bekezdése. 

 
3.§ Ez a rendelet 2015. augusztus 15-én lép hatályba. 
 
 
 
Tolmács, 2015. augusztus 7. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2015. augusztus 8-án 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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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.  
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. A Szoc.tv. 45.§ (3) bekezdése előírja, hogy a képviselő-
testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles 
nyújtani. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős 
államtitkárának a szociális ellátások helyi szabályozásával kapcsolatos szakmai álláspontja, valamint a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal által a helyi szociális rendeletek felülvizsgálata kapcsán a települési 
támogatások szabályai terén feltárt jogszabálysértő, illetve aggályos rendelkezések alapján Tolmács 
Község Önkormányzat képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) 
önkormányzati rendelet módosítására kerül sor. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ -hoz 
Módosulnak azon rendelkezések, amelyek a rendkívüli települési támogatás feltételeként jövedelmi 
korlátot írtak elő, tekintettel arra,hogy rendkívüli élethelyzetbe bárki, jövedelemre való tekintet nélkül 
kerülhet. 
A rendkívüli települési támogatás évente korlátozás (maximalizálás) nélküli alkalommal 
megállapítható egy adott személy vagy család részére, és a támogatás éves együttes összegére 
vonatkozó maximalizálás is megszűnik, a támogatás felső összeghatár nélkül, bármilyen összegben 
megállapítható. 
 

2.§ -hoz 

Hatályát vesztik azon rendelkezések, melyek nincsenek összhangban a törvényi jogalkotói szándékkal, 
illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai álláspontjával: a rendkívüli települési 
támogatás nyújtható azon személy részére is, aki egy korábbi települési támogatás felhasználásának 
ellenőrzése kapcsán az igazolásnak esetleg nem tett eleget, de rendkívüli élethelyzetbe került, vagy 
létfenntartásáról más módon nem képes gondoskodni.  
 

 
3.§-hoz 

A rendelet 2015. augusztus 15-én 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. 
 


