
  

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. február 3-án 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  A szociális ellátási formákról és támogatásokról
    szóló rendelet módosítása. 

 
 
Iktatószám: 3471/2011.      Melléklet: 1 
 
A napirend előterjesztője:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztést készítette:  dr. Lassan Krisztina gyámhivatal és 

szociális irodavezető 
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
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Egyéb megjegyzés: 
....................................................................................... 
 
A határozatot kapják  
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátási formákról és 
támogatásokról szóló 2/2007. (II.12.) számú rendelete (a továbbiakban: rendelet) tekintetében 
az alábbi módosításokat tartom indokoltnak. 
 
A rendelet 3. § (3) és (4) bekezdés megalkotásának indoka, hogy a rövid időtartamú 
közfoglalkoztatásról szóló pályázati kiírás tájékoztatója szerint a helyi önkormányzat a 
pályázatot kötelező és önként vállalt, rendeletbe foglalt közfeladat ellátására, valamint 
megállapodásban meghatározott más, közösséget szolgáló, illetve szociális feladat ellátására 
lehet benyújtani. A rendelet ezen szakaszában lehet rögzíteni, hogy a közfoglalkoztatás 
keretében mely feladatokról gondoskodik az önkormányzat. 
 
A rendelet 4. § (6) és (7) bekezdésében célszerű szabályozni az ellátások kifizetésének 
módját. 
 
A rendelet 6. § (1) – (3) bekezdésében megfogalmazottak az alábbiak szerint indokolhatók. A 
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 33. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személy aktív korúak 
ellátására jogosult. Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát 
megállapították – az Szt. 37. §-ban foglalt kivétellel bérpótló juttatásra jogosult. (2011. január 
1. napjától a bérpótló juttatatás váltotta fel a rendelkezésre állási támogatás nevű ellátást.) 
 
Az Szt. 36. § (2) bekezdése szerint meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való 
jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek 
e) aki a bérpótló juttatásra való jogosultságának a 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti éves 
felülvizsgálata során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben, a 
bérpótló juttatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban 
ea) közfoglalkoztatásban vett részt, vagy 
eb) keresőtevékenységet - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint 
létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - folytatott, vagy 
ec) munkaerő-piaci programban vett részt, vagy 
ed) az Flt. szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben vett részt, vagy 
az ilyen képzésben való részvétele folyamatban van. 
Az Szt. 37. § (1) bekezdése szerint az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az 
ellátásra való jogosultság kezdő napján 
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy 
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek 
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási 
támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben - és a 
gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem 
tudják biztosítani, vagy 
d) a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek 
családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott 
egyéb feltételeknek megfelel, 
rendszeres szociális segélyre jogosult. 
 
Önkormányzatunk a fent említett „mentesítési lehetőséggel” eddig nem élt. Az Szt. 36. § (2) 
bekezdésben előírt kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt félő, hogy 2012 évben olyan 
személyek maradnának ellátás nélkül, akik ennek önhibájukon kívül nem tudnak eleget tenni. 



 
A rendelet 8. § (2) bekezdés b.) pontjának módosítása szükséges, mivel az Szt. 2011. január 
1. napját megelőzően hatályos rendelkezései szerint a rendszeres szociális segélyezetteknek 
lehetőségük volt az önkormányzattal kötött megállapodás alapján közcélú foglalkoztatásban 
részt venni. Ez a lehetőség a törvény változásával megszűnt. 
 
A rendelet 13. §-ában a mellékvízmérő-csere költségeinek átvállalása részletesebb 
szabályozása a gyakorlati tapasztalatok alapján indokolt. A támogatás nyújtásának feltétele 
ugyan rögzített volt a rendeletben, ugyanakkor nem volt kidolgozva az eljárás menete. A 
rögzített eljárásrend kidolgozására a gyakorlati tapasztalatok alapján, valamint KOMLÓ-VÍZ 
Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. főkönyvelőjével történt egyeztetést követően került 
sor. 
 
A rendelettervezet 5. §-ában technikai jellegű szövegcserékre került sor. 
 
Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság tárgyalja, álláspontját az ülésen ismerteti. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és a rendelettervezetet elfogadni. 
 
 
 
 
Komló, 2011. január 27. 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tervezet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

.../2011. (....) számú  
rendelete 

 
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL  

szóló 2/2007. (II.12.) sz. rendelet - a továbbiakban Rendelet - módosításáról 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az alábbi 
önkormányzati rendeletet alkotja. 
 

Módosító rendelkezések 
 
1. §  
 

A Rendelet 3. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki: 
 
(3) Közfoglalkoztatás: az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt, a lakosságot 

(kisebbségi közösséget) vagy a települést érintő feladatainak ellátása vagy közhasznú 
tevékenység folytatása, amelynek támogatásáról jogszabály rendelkezik. 

 
(4) Az önkormányzat együttműködési megállapodás alapján, közfoglalkoztatás bevonásával 

gondoskodik az alábbi feladatok ellátásáról: 
 
a.) köztisztaság és településtisztaság biztosítása, 
b.) az óvodáról, az alapfokú nevelésről és az oktatásról való gondoskodás, 
c.) az egészségügyi, a szociális ellátásról való gondoskodás, 
d.) gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, 
e.) közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, 
f.) sport támogatása, 
g.) nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása. 

 
2. § 

 
A Rendelet 4. §-a az alábbi (6) - (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
(6) A havi rendszeres szociális ellátásokat utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani. A 
kifizetés történhet postai úton, illetve a jogosult kérelme alapján bankszámlájára. 
 
(7) A nem havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátást házipénztárból kell kifizetni. 
 
 
 
 
 
 

 



3. § 
 

A Rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
  

Aktív korúak ellátása 
6. § 

 
(1) A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a szociális törvény 33. § 

(1) bekezdésében meghatározott személyek számára, valamint rendelkezik a rendszeres 
szociális segély vagy a bérpótló juttatás folyósításáról. 

 
(2) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki  

a.) legalább 40 %-os egészségkárosodást szenvedett, 
b.) várandós anya, vagy 
c.) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt átmenetileg, vagy véglegesen  
munkavégzésre alkalmatlan és emiatt rendszeres gyógykezelésben részesül, terápián vagy 
rehabilitációban (a továbbiakban együtt: gyógykezelés) vesz részt, vagy az abban való 
részvételt vállalja, 

rendszeres szociális segélyre jogosult. 
 
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott állapot fennállásának igazolására csatolnia kell: 

a.) egészségkárosodott személy vonatkozásában az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatalnak az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos 
szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét, 
b.) várandós anya esetén a nőgyógyász szakorvos igazolását vagy a terhes-gondozási 
kiskönyvet,   
c.) pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy vonatkozásában a 
pszichiátriai-, vagy addiktológus szakorvos vagy kezelőorvos igazolását a 
gyógykezelésben való részvételről, illetve annak várható időpontjáról, vagy a pszichiátriai 
illetve szenvedélybetegek közösségi ellátását nyújtó intézmény vezetőjének szakorvosi 
igazoláson alapuló javaslatát. 
 

4. § 
 
A Rendelet 8. § (2) bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

b.) tájékoztatja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot az aktív korúak ellátására 
való jogosultság megszüntetéséről. 

5. § 
 
A Rendelet 13. § (1) -(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a 
következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki: 

 
(1) A Közszolgáltató által képezett „szociális alap” terhére a mellékvízmérő időszakos 

cseréjének költségei alól mentesíteni kell azt a Komlón lakcímmel rendelkező lakost, 
aki lakásfenntartási támogatásban részesül, és megállapítható, hogy nincs vízdíj- és 
helyi adó-tartozása – kivéve, ha a vízdíj-tartozás tekintetében a szolgáltatóval 
részletfizetési megállapodást kötött – valamint, hogy a mellékvízmérő időszakos 
cseréje esedékes. 

 



(2) A mellékvízmérő-csere költségeinek átvállalása iránti kérelmet a Polgármesteri 
Hivatalban kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását 
megelőző havi víz - és csatornadíj számla másolatát. 

 
(3) A mellékvízmérő-csere költségeinek átvállalására való jogosultság megállapítása a 

polgármester hatáskörébe tartozik. A jogosultságról tárgyév december 31. napjáig kell 
határozatot hozni. 

 
(4) A Közszolgáltató tárgyév augusztus 31. napjáig értesíti a polgármestert azon 

személyekről, akiknek az adott évben esedékes a mellékvízmérő időszakos cseréje. A 
tájékoztatóban feltünteti a mellékvízmérő – csere költségét, valamint azt, hogy az 
érintett személynek van-e vízdíj tartozása. 

(5) A Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője megvizsgálja, hogy tárgyév augusztus 
1-31. napjáig terjedő időszakban az érintett személyek lakásfenntartási támogatásra 
való jogosultsága fennáll-e, továbbá megkeresi a Hatósági és Adóirodát annak 
megállapítása érdekében, hogy helyi adó-tartozása van-e. 

 
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott vizsgálat eredményéről a Közszolgáltatót tárgyév 

szeptember 30. napjáig tájékoztatni kell. 
 
(7) A Közszolgáltató a tájékoztatásban szereplő személyeket értesíti arról, hogy 

jogosultak lehetnek a mellékvízmérő-csere költségeinek átvállalására, ennek 
érdekében tárgyév október 1. és november 5. közötti időszakban jelenjenek meg a 
Polgármesteri Hivatalban és nyújtsák be kérelmüket. 

 
6.§ 

 
A Rendelet 

1. 10. § (3) bekezdés c.) pontjában a „Komló-Víz Kft.” szövegrész helyébe az „KOMLÓ-VÍZ 
Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató)” szöveg, 

2. 12. § (2) bekezdésében a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata” szövegrész „Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálata” szöveg, 

3. 12. § (6) bekezdésében a „szociális bizottság” szövegrész helyébe az „Egészségügyi és 
Szociális Bizottság” szöveg, 

4. 17. § (1) bekezdésében „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatának” szövegrész helyébe „Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatának” szöveg, 

5. 17. § (2) bekezdésében a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata” szövegrész „Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálata” szöveg, 

6. 17. § (3) bekezdésében a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata” szövegrész „Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálata” szöveg, 

7. 17. § (4) bekezdésében a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata” szövegrész „Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálata” szöveg, 

8. 17. § (5) bekezdésében „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatának” szövegrész helyébe „Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatának” szöveg, 

lép. 



 
Záró rendelkezések 

 
Hatályba léptető rendelkezések 

 
7. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba.  
 
 
Komló, 2011. február 03. 
 

  
Polics József       dr. Vaskó Ernő 
 Polgármester      címzetes főjegyző 
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