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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátási formákról és 
támogatásokról szóló 2/2007. (II.12.) számú rendeletének (a továbbiakban: szociális rendelet) 
hatályon kívül helyezése és új rendet alkotása vált indokolttá. 
 
2010. március 1. napján hatályba lépett a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) 
IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.), amely részletesen szabályozza a jogszabály 
tervezetének a megszerkesztésére és a megszövegezésére, valamint a megalkotott jogszabály 
megjelölésének a jogszabály kihirdetése során történő megszövegezésére vonatkozó 
követelményeket. A Jszr.-t minden jogszabályra alkalmazni kell, így az önkormányzati 
rendeletekre is. Mivel a szociális rendelet érdemi módosítása szükségessé vált, ezzel 
párhuzamosan a Jszr. által felállított követelményrendszer betartása kizárólag új rendelet 
megalkotásával valósítható meg. 
 
A hatályon kívül helyezendő szociális rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése általánosságban 
határozta meg a szociális feladat-és hatáskörök gyakorlóit, valamint az egyes ellátásokra való 
jogosultság jövedelemhatárát. A rendelet tervezetben ezeket ellátásonként külön-külön 
szabályoztuk. 
 
Rendelet tervezet tartalmazza: 
 

- az Általános rendelkezések között a rendelet célját, hatályát, az értelmező 
rendelkezéseket és az eljárási rendelkezéseket, 

- a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális ellátások közül a kötelező, valamint az 
önként vállalt ellátások megállapításának és folyósításának fő szabályit 

- mindazon szociális ellátásokat, amelyeket Komló Város Önkormányzata biztosít 
társulás fenntartásában működő intézmények, vagy szerződés útján a rászorulók 
számára, 

- a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás területén a társulás által 
fenntartott intézmények milyen szociális ellátásokat nyújtanak, 

- az ellátás iránti kérelem benyújtásának módját,  
- az ellátások igénybevételére és megszűntetésére vonatkozó szabályokat, 
- az ellátások intézményi térítési díját, valamint a térítési díj csökkentésére vonatkozó 

szabályokat, 
- a helyi szociálpolitikai kerek asztalra vonatkozó rendelkezéseket. 

 
Természetesen az eddigi szabályozáshoz képest több változás is megjelenik az új 
szabályozásban. Ezek a változások egyfelől jogtechnikai jellegűek, másfelől pedig szakmai 
jellegűek. 
 
Jogtechnikai változások: 
 
A rendelet formai tagolása a Jszr. által előírtaknak megfelelően történt meg, így azt 
fejezetekre, alcímekre, szakaszokra, bekezdésekre, pontokra és alpontokra osztottuk. 
 
Figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: Jat.) azon 
előírását, miszerint „a jogszabályban nem ismételhető meg olyan jogszabály rendelkezése, 
amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes”. 

 



 

 
A Jszr. alapján jogszabály megjelölésére elsősorban a rugalmas hivatkozást használtuk, ezért 
a jogszabály számát és pontos jogszabály helyet nem jelöltük meg. 
 
Szakmai változások: 
 

1. Legfőbb szakmai változások a korábbiakhoz képest, hogy az életkor, az egészségi 
állapot, fogyatékosság, valamint a pszichiátriai- és szenvedélybetegség tekintetében 
meghatározásra kerültek a szociális étkeztetés jogosultsági feltételei. További 
változás, hogy a rendelet-tervezetben az étkezésre jogosultak köréből kikerültek a 
gyermeket nevelő családok, arra való tekintettel, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményezettek ingyenes étkeztetése biztosított a bölcsődétől az általános iskola 8. 
osztályáig. 

 
2. A helyi szociálpolitikai kerek asztalra vonatkozó szabályozás a korábbiaktól annyiban 

tér el, hogy a kerek asztal tagjai közé felvételre kerültek a szociális törvény 
előírásainak megfelelően az önkormányzat területén működő intézményfenntartók 
képviselői. A korábbi rendeletből törlésre került az Idősügyi Kollégium, melynek 
működtetésére az önkormányzat nem kötelezett és igazán eddig sem ülésezett ezen 
kollégium. 

 
3. A térítési díjak tekintetében is történt változás. A személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3. § (4) 
bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék 
bevonása következtében szükséges kerekítés szabályainak megfelelően kerekítve kell 
meghatározni. A térítési díjak kerekítésre kerültek a 2. sz. mellékletben.  

 
A rendelet-tervezet részletes indoklása: 
 

Az 1. §-hoz 
 

A rendelet céljának meghatározása, amely kiemeli, hogy a természetben nyújtott támogatást 
előnyben kell részesíteni a pénzbelivel szemben. 
 

A 2. §-hoz 
 

Személyi hatályról akkor kell rendelkezni, ha a jogalkotásról szóló törvényben 
meghatározott személyi hatálya alá tartozó jogalanyokra is kiterjed, továbbá a jogalkotásról 
szóló törvényben meghatározott személyi hatálytól egyébként eltér, és az a jogszabály egyéb 
rendelkezései alapján nem egyértelmű. Területi hatályról akkor kell rendelkezni, ha a 
jogalkotásról szóló törvényben meghatározott területi hatályától egyébként eltér, és a 
jogszabály területi hatálya a jogszabály tervezetének egyéb rendelkezései alapján nem 
egyértelmű. A jogalkotásról szóló törvény értelmében jogszabály területi hatálya a Magyar 
Köztársaság területére, az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat 
közigazgatási területére terjed ki. A jogszabály személyi hatálya 

a) a Magyar Köztársaság területén a természetes és jogi személyekre, a jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetekre, valamint a Magyar Köztársaság területén kívül a magyar 
állampolgárokra, 

b) önkormányzati rendelet esetében az önkormányzat közigazgatási területén a természetes 
és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 

 



 

A szociális szolgáltatások tekintetében a rendelet hatálya eltér az önkormányzat közigazgatási 
területétől. 

 
A 3. §-hoz 

 
A Jszr. értelmében jogszabály tervezetében kizárólag az általános rendelkezések között 
szabályozható a jogszabály egészére vonatkozó értelmező rendelkezés. A fogalom 
meghatározásokat a Jszr. szerint az Általános rendelkezések (I. Fejezet) között az Értelmező 
rendelkezések alcím összesíti. A rendeletben korábban is szereplő rendkívüli élethelyzet 
fogalma kapott itt helyet, továbbá a közfoglalkoztatás és a közfoglalkoztatás körében 
ellátandó feladatok körének meghatározása. 
 

A 4. §-hoz 
 
Szerkesztési szempontból az I. Fejezetben, az Eljárási rendelkezések között került felsorolásra 
a jövedelem igazolásához szükséges dokumentumok köre. A szociális ügyintézés gyakorlati 
tapasztalatai alapján indokolt a magasabb szintű jogszabályok által ilyen módon nem 
részletezett dokumentumok körének meghatározása. Az eljárási rendelkezések közül a 
korábbi rendeleti szabályozáshoz képest a szociális törvényben szereplő szakaszok törlése, 
magasabb szintű jogszabály megismétlésének elkerülése érdekében indokolt.  
A hatályon kívül helyezendő szociális rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése általánosságban 
határozta meg a szociális feladat-és hatáskörök gyakorlóit, valamint az egyes ellátásokra való 
jogosultság jövedelemhatárát. A rendelet tervezetben ezeket ellátásonként külön-külön 
szabályoztuk. 
 

Az 5. §-hoz 
 

A szociális ellátások kifizetésének módjáról rendelkezik. A korábban alkalmazottak szerint a 
kifizetés postai úton vagy a jogosult kérelme alapján bankszámlára, a nem havi 
rendszerességgel adott szociális ellátások esetében házipénztárból történik. 
 

A 6. §-hoz 
 

Az időskorúak járadékára vonatkozó rendelkezéseket a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) konkrétan meghatározza, attól 
eltérni önkormányzati rendeletben nem lehet. 
 

A 7-12. §-hoz 
 
Az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályok közül a rendszeres szociális segély 
jogosultsági körének bővítésére (Szt. 37. § (1) bek.), a rendszeres szociális segélyben 
részesülők vonatkozásában az együttműködésre kijelölt szerv megnevezését, az 
együttműködés eljárási szabályait, továbbá a beilleszkedést segítő programok típusait és az 
együttműködés megszegésének eseteit (Szt. 37/A. §), továbbá a rendszeres szociális segély 
természetbeni folyósításának feltételeit tartalmazza (Szt. 47. § (2)). 
 
37. § (1) 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, 
 
37/A. § (1) A 37. § (1) bekezdésének b)-d) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális 
segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult 
személy nyilatkozatában az e § szerinti együttműködési kötelezettséget vállal a települési 
önkormányzat által erre kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv). Az 
együttműködés keretében a jogosult 
a) az együttműködésre kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, 
b) a beilleszkedését segítő programban való részvételről írásban megállapodik az 
együttműködésre kijelölt szervvel, és 
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 
(2) A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy szociális 
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet 
a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, 
b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az 
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő 
felkészülést segítő programban való részvételre, 
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő 
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére. 
(3) A települési önkormányzat rendeletben szabályozza az (1) és (2) bekezdés szerinti 
együttműködés eljárási szabályait, továbbá a beilleszkedést segítő programok típusait és az 
együttműködés megszegésének eseteit. 
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti együttműködés intézményi feltételeiről a települési 
önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik. 
 
47. § (2) Rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor 
nyújtható, ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él. A rendszeres 
szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásának eljárási 
szabályait, a természetbeni juttatás formáit a települési önkormányzat rendeletben 
szabályozza, azzal, hogy védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély 
megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben. 
 

A 13. §-hoz 
 

A lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseket az Szt. konkrétan meghatározza, 
attól eltérni önkormányzati rendeletben nem lehet. Önkormányzatunk helyi lakásfenntartási 
támogatást jelenleg nem nyújt. 
 
A lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezések között jelenik meg az a szándék, 
hogy az ellátást elsősorban természetbeni formában, közüzemi díjak kompenzálásaként kell 
folyósítani. A természetbeni folyósítás kibővítése érdekében tárgyalást folytattunk a 
közszolgáltatókkal, a támogatás kifizetésének és elszámolásának részletes szabályairól 
együttműködési megállapodást kívánunk kötni. 

 



 

A 14. §-hoz 
 

A szemétszállítási díj támogatás az Szt. által nem szabályozott, kizárólag a rendelet alapján 
kialakított ellátási forma, a támogatáshoz szükséges forrást a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 
által képzett alap biztosítja. 

A 15-16. §-hoz 
 

A mellékvízmérő – csere költségeinek átvállalása az Szt. által nem szabályozott, kizárólag a 
rendelet alapján kialakított ellátási forma, a támogatáshoz szükséges forrást a Komló-Víz 
Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. által képzett alap biztosítja. 
 

A 17-19. §-hoz 
 

Az átmeneti segély jogosultsági feltételeinek szabályozása az Szt. 45. § (1) és (2) 
bekezdésében meghatározottak alapján történt. Az önkormányzat által meghatározott 
jövedelemhatár a törvényi minimumnál tágabb kereteket biztosít, tekintettel a rászorulók 
magas számára. 
 

45. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti 
segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is 
nyújtható. 

(2) Az átmeneti segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre 
számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, 
hogy az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedül élő esetén annak 
150%-ánál alacsonyabb nem lehet. 

 
A 20. §-hoz 

 
A temetési segély jogosultsági feltételeinek szabályozása az Szt. 46. §-ban meghatározottak 
alapján történt. 
 
46. § (1) A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési 
segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak 
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a 
temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A jogosultság 
megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi 
jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedül élő esetén annak 150%-ánál alacsonyabb 
nem lehet. 
 (3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés 
költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a 
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 
 

A 21. §-hoz 
 
A köztemetés vonatkozásában az Szt. szabályaitól eltérő szabályokat a rendelet nem állapít 
meg. 
 

 



 

A 22. §-hoz 
 

A méltányossági közgyógyellátás az Szt. 50. § (3) bekezdése alapján meghatározott keretek 
között került megállapításra. 
 
50. § (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon kívül az a szociálisan rászorult személy is 
jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek fennállnak. Az önkormányzat rendeletében 
a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-ánál, egyedül élő esetén annak 200%-ánál 
alacsonyabb jövedelmet, továbbá 
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértékeként az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 25%-át meghaladó összeget 
jogosultsági feltételként nem lehet előírni; a szociális rászorultság további feltételeit az 
önkormányzat a helyi viszonyoknak megfelelően szabályozza. 
 

A 23. §-hoz 
 

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra vonatkozó rendelkezéseket az Szt. 
konkrétan meghatározza, attól eltérni önkormányzati rendeletben nem lehet. 
 

A 24-26. §-hoz 
 

A szociális kölcsön az Szt. 45. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra. 
 
45. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti 
segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is 
nyújtható. 
 

A 27. §-hoz 
 
A rendelet-tervezetben fel kell sorolni mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket Komló Város 
Önkormányzat biztosít társulásban fenntartott intézmények, vagy ellátási szerződés útján. A 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 2011. februári ülésén Komló 
Város Önkormányzatát jelölte ki a rendelet megalkotására az egyes szociális gyermekvédelmi 
családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
2010. évi CLXXI. Tv. 13. §-a alapján, mely módosította a szociális törvény 92. § (1) 
bekezdését és rendezte a rendelet alkotás jogát és kötelezettségét a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások, azok igénybevétele, valamint a fizetendő térítési díjak vonatkozásában 
önkormányzati társulás, vagy többcélú kistérségi társulás esetén, a 140/C. § beépítésével 
eljárási kötelezettséget állapított meg.  
A szakasz meghatározza a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás intézményei 
által a társulás közigazgatási területén nyújtott szolgáltatásokat. 
 

 
 
 
 

 



 

A 28. §-hoz 
 
A szakasz a társulás fenntartásában működő intézmények jelentési és beszámolási 
kötelezettségeit határozzák meg. Az ellátási szerződéssel rendelkező szolgáltatók az ellátási 
szerződésükben foglaltak szerint kötelesek beszámolót készíteni. 

A 29. §-hoz 
 
A szakasz a helyi szociálpolitikai kerek asztalra vonatkozó szabályozást tartalmazza. 
 

A 30-35. §-hoz 
 
A rendelet-tervezetben ezek a szakaszok tartalmazzák a szociális alapszolgáltatásokra 
vonatkozó részletszabályokat. A szociális törvény rendelkezései szerint a jogosultsági 
feltételeket az önkormányzat csak az étkeztetés esetében szabályozhatja tovább. Ennek 
megfelelően a rendeletben elsősorban azt kell feltüntetni, hogy a különböző ellátási formákat 
milyen módon biztosítja az önkormányzat. 
Az étkeztetés esetében az önkormányzat meghatározhatja, hogy a szociális törvényben 
felsorolt eseteket alapul véve, milyen feltételek mellett nyújtja az ellátást. Ennek megfelelően 
a rendelet-tervezetben meghatározásra került, hogy étkeztetésre jogosult: 

- életkora miatt az a személy, aki 65. életévét betöltötte, 
- egészségi állapota miatt, aki önmaga ellátásáról részben, vagy egészben gondoskodni 

nem tud, 
- súlyosan fogyatékos, 
- pszichiátriai, vagy szenvedélybetegségét orvosi szakvéleménnyel igazolja, 
- hajléktalan. 

 
A házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a családsegítés, valamint a 
nappali ellátás alapszolgáltatásokra vonatkozó feltételeket a szociális törvény konkrétan 
meghatározza, attól eltérni az önkormányzati rendeletben nem lehet.  
 

A 36-37. §-hoz 
 
A szakaszok a szociális szakosított ellátásokat tartalmazzák, mivel a felvétel jogosultsági 
feltételeit a szociális törvény konkrétan szabályozza, az önkormányzati rendelet az ellátások 
formáit, valamint az ellátást biztosító intézményeket tartalmazhatja. 
 

A 38. §-hoz 
 
Ez a szakasz szabályozza, hogy az ellátások iránti kérelmet hová kell benyújtani, illetve, hogy 
az ellátások igénybevételéről ki jogosult dönteni. Szabályozni kell továbbá, hogy ha a 
kérelmező vitatja a döntést, akkor az ellátások igénybevételének kérdésében ki hoz döntést. 
 

A 39. §-hoz 
 
A rendelet-tervezet ebben a szakaszban rögzíti a térítési díjra vonatozó szabályokat. 
 
 
 
 
 

 



 

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. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, az egészségügyi és szociális és a pénzügyi, jogi 
és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a szociális ellátási formákról, 
támogatásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lakásfenntartási támogatás 
természetbeni folyósításához szükséges megállapodásokat a szolgáltatókkal kösse meg. 
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

Komló, 2011. május 19. 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 



 

1. számú melléklet 
 

Komló Város Önkormányzat képviselő-testületének 
…/2011. (… . …..) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról 
 

Komló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. § - ában, 32. § (1) bekezdésében, 32. § (3) 
bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (2) 
bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 50. § (3) 
bekezdésében, 92. § (1)–(2), 115. § (3) bekezdésében és a 140/C. § kapott 
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § 
(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet célja 
 

1. § 
 

(1) A rendelet meghatározza a szociális biztonság megőrzése érdekében az egyes 
ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit és érvényesítésének 
garanciáit.  

 
(2) A rendeletben szabályozott ellátások elsősorban az önmagukért és családjukért 

felelősséget vállaló családok megsegítését szolgálják.  
 

(3) A lakosság hatékony megsegítése céljából a rendelet alkalmazása során a 
természetben nyújtott támogatást előnyben kell részesíteni a pénzbeli 
támogatással szemben. 

 
2. A rendelet hatálya 

 
2. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: szociális törvény) meghatározott 
személyekre. 

 
(2)  A rendelet szabályozza a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, a 

„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft., valamint a Komlói Szociális 
Nonprofit Közhasznú Kft. által fenntartott szociális intézmények ellátásait. 

 



 

3. Értelmező rendelkezések 
 

3. § 
 

E rendelet alkalmazásában a  
1. Rendkívüli élethelyzet: betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós 

jövedelemromlás, tűzkár, robbanás, rablás, lakásban, családi házban történő 
váratlan meghibásodás, különösen csőtörés, tetőbeomlás, elemi kár.  

 
2. Közfoglalkoztatás: az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt, a lakosságot 

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

 
3. Közfoglalkoztatás bevonásával ellátott feladat: a köztisztaság és 

településtisztaság biztosítása, az óvodáról, az alapfokú nevelésről és az oktatásról 
való gondoskodás, az egészségügyi, a szociális ellátásról való gondoskodás, a 
gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közművelődési, 
tudományos, művészeti tevékenység, a sport támogatása és a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása. 

 
4. Eljárási rendelkezések 

 
4. § 

 
(1) A szociális ellátások iránti kérelmet – a szociális kölcsön és a szemétszállítási díj 

támogatás kivételével – Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 
(a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) ügyfélfogadási időben, az egyes 
segélytípusokra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani.  

 
(2) A kérelemhez mellékelni kell a szociális törvényben, valamint a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) 
Kormányrendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) meghatározott, a 
kérelmező és családtagjai jövedelemviszonyairól szóló igazolást. 

 
(3) A jövedelem  

 
a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított 

igazolással, 
 

b) munkanélküli ellátás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított 
igazolással, 

 
c) nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén az ellátást igazoló szelvény vagy 

banki folyószámla kivonat másolatával, 

 



 

 
d) családtámogatási ellátás esetén az ellátást igazoló szelvény, banki 

folyószámla kivonat másolatával vagy a kifizető szerv igazolásával, 
 

e) őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a bevételről vezetett 
dokumentum fénymásolatával vagy az adóhivatal által kiállított igazolással, 
továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással, 

 
f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő igazolásával vagy az 

érintett nyilatkozatával,  
 

g) alkalmi munkából származó jövedelem esetén az érintett nyilatkozatával vagy 
az adóhivatal igazolásával, 

 
h) gyermektartásdíj esetén a kifizetett tartásdíjról szóló szelvény, banki 

folyószámla kivonat másolatával, átvételi elismervénnyel, az érintett 
nyilatkozatával vagy az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról szóló 
gyámhivatali határozattal, 

 
i) ösztöndíjból származó jövedelem esetén az oktatási intézmény igazolásával 

vagy 
 

j) ellátatlan személy esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított hatósági 
bizonyítvánnyal 

igazolható. 
 

5. § 
 

(1) A havi rendszeres szociális ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell 
folyósítani. A kifizetés történhet postai úton vagy a jogosult kérelme alapján 
bankszámlájára. 

 
(2) A nem havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátást házipénztárból kell 

kifizetni. 
 

(3) Ha a jogosult a havi rendszeres szociális ellátást két egymást követő hónapban 
nem veszi át, a támogatást meg kell szüntetni. 

 

 



 

II. Fejezet 
Pénzbeli ellátások 

 
5. Időskorúak járadéka 

 
6. § 

 
(1) Időskorúak járadékában kell részesíteni azt a személyt, aki a szociális törvényben 

szabályozott feltételeknek megfelel. 
 

(2) Az időskorúak járadékának megállapítása, felülvizsgálata és megszüntetése a 
jegyző hatáskörébe tartozik.  

 
6. Aktív korúak ellátása 

 
7. § 

 
(1) Aktív korúak ellátására való jogosultságot kell megállapítani a szociális 

törvényben meghatározott személyek számára, és rendelkezni kell a rendszeres 
szociális segély vagy a bérpótló juttatás folyósításáról. 

 
(2) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása, felülvizsgálata és 

megszüntetése a jegyző hatáskörébe tartozik. 
 

8. § 
 

(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság 
időtartama alatt, 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. 
 

(2) A (1) bekezdésben meghatározott állapot fennállásának igazolására csatolnia kell 
 

a) egészségkárosodott személy vonatkozásában a 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 vagy 

 
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. 

 
9. § 

 
(1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában - az 

egészségkárosodott személyek kivételével - az együttműködésre kijelölt szerv a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat). 

 
(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának 

feltételeként együttműködésre köteles a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálattal. 

 
(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében 

 
a) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál az aktív korúak ellátására való 

jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 
napon belül nyilvántartásba veteti magát, 

 
b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó 

beilleszkedést segítő programról, 
 

c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatot tart, az általuk előírt időpontban 
megjelenik és 

 
d) a szociális törvényben és a kormányrendeletben előírt kötelezettségeinek 

eleget tesz. 
 

10. § 
 

(1) A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális 
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed a 

 
a) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartásra, 

 

 



 

b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő 
vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg 
munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre és 

 
c) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben 

történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első 
szakképesítés megszerzésére. 

 
(2) A beilleszkedést segítő program tartalmi elemei: 

 
a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében a motiváció 

és készség fejlesztés, pszicho-szociális megerősítés, egyéni tanácsadás, 
esetkezelésen belül személyes megerősítés, álláskeresési készségek erősítése, 
pályakorrekciós tanácsadás, piacképes képzettség megszerzésére ösztönzés, 
kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés 
tanácsadás, szociális problémák kezelése, esetkezelés, 

 
b) szinten-tartás, társadalmi integráció erősítése érdekében egészségügyi, 

szociális, mentális állapotot javító reszocializáció elősegítése, szociális 
esetkezelés, családgondozás, szocializációs, kapcsolatépítő csoportok, 
mentális megerősítés, tanácsadás, szakorvosi ellátáshoz juttatás, szociális 
intézményrendszerrel való kapcsolattartás erősítése, 

 
c) egyéb ellátási formák igénylésének segítése érdekében nyugdíj, rehabilitációs 

járadék, gyermeknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási 
tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és 
munkaerő-piaci kapcsolódásokról. 

 
11. § 
 

(1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres 
szociális segélyben részesülő személy számára felróható okból 

 
a) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban 

meghatározott határidőn belül nem jelenik meg a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál, 

 
b) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által előírt időpontban nem 

jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, 
 

c) a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt, 
 

d) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem hajtja végre 
vagy 

 



 

e) a rendszeres szociális segély természetben történő folyósításához szükséges 
nyilatkozatban valótlan adatokat közöl. 

 
(2) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy nem köti meg a 

beilleszkedési programról szóló megállapodást a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat értesíti a Polgármesteri Hivatalt. 

 
12. § 

 
(1) A rendszeres szociális segély, a szociális törvényben meghatározott mértékig 

természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható, amennyiben a családban a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) szerinti védelembe vett 
gyermek él. 

 
(2) A rendszeres szociális segély megállapítása, felülvizsgálata esetén a 

kormányrendeletben előírt formanyomtatványon túl, a kérelmezőnek mellékelnie 
kell a rendszeres szociális segély természetben történő folyósításához szükséges, 
a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatot is.  

 
(3) A természetben nyújtott rendszeres szociális segélyt az alábbi szervezetek részére 

kell folyósítani a következő sorrendben: 
 

a) a rendszeres szociális segélyezett védelembe vett gyermeke által igénybe 
vett gyermekintézmény részére, a térítési díjban fennálló hátralék 
fedezésére; 

 
b) önkormányzati bérlakásban élő család esetében a kérelmező 

lakbérhátralékának mérséklése érdekében Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokság részére; 

 
c) a kérelmező víz- és csatornadíj hátralékának mérséklése érdekében a 

KOMLÓ-VÍZ Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: 
Közszolgáltató) részére; 

 
d) a távfűtéses lakásban élő család esetében a távhőszolgáltatási díj hátralék 

mérséklése érdekében a Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére; 
 

e) a rendszeres szociális segélyezett hulladékszállítási díj hátralékának 
mérséklése érdekében a Komlói Városgazdálkodási Zrt. részére. 

(4) A rendszeres szociális segély természetbeni ellátásként történő folyósításáról 
rendelkező határozat meghozatalától számítva, kérelmező hátralékának 
nagyságától függően meghatározott, de legfeljebb egy éves határidőn belül a 
segély természetben történő folyósítását felül kell vizsgálni. A rendszeres 
szociális segély természetben történő folyósítását meg kell szüntetni, amennyiben 
megállapítható, hogy a (3) bekezdésben felsorolt tartozása a kérelmezőnek nincs.  

 



 

7. Lakásfenntartási támogatás 
 

13. § 
 

(1) Lakásfenntartási támogatást kell megállapítani annak a személynek, aki a 
szociális törvényben meghatározott feltételeknek megfelel. 

 
(2) A kérelemhez mellékelni kell a szolgáltató által kiállított közüzemi számla 

másolatát. 
 

(3) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni ellátásként, közüzemi 
díjak kompenzálásaként kell folyósítani.  

 
(4) A természetben folyósított lakásfenntartási támogatás kifizetésének és 

elszámolásának részletes szabályairól a polgármester a szolgáltatóval 
együttműködési megállapodást köt. 

 
(5) A lakásfenntartási támogatás megállapítása, megszüntetése a polgármester 

hatáskörébe tartozik.  
 

8. Szemétszállítási díj támogatás 
 

14. §. 
 

(1) Szemétszállítási díj támogatásban kell részesíteni azt a Komlón lakcímmel 
rendelkező személyt, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő 
esetében 240 %-át nem haladja meg. 

 
(2) A szemétszállítási díj támogatás iránti kérelmet a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatnál írásban kell benyújtani.  
 

(3) A kérelemhez mellékelni kell a szemétszállítási díj havi összegéről szóló 
igazolást, amely tartalmazza, hogy a kérelmezőnek a Komlói Városgazdálkodási 
Zrt. felé három hónapot meghaladó tartozása nincs. 

 
(4) A szemétszállítási díj támogatás mértéke a fizetendő havi díj összegének 50 %-a, 

legfeljebb 1.000,- Ft. 
 

(5) A szemétszállítási díj támogatást, a tárgyévre január 1-től kell megállapítani, a 
Komlói Városgazdálkodási Zrt. által képzett rendelkezésre álló szociális alap 
mértékéig. 

 
(6) A szemétszállítási díj támogatás megállapítása az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság hatáskörébe tartozik.  
 

 



 

9. Mellékvízmérő-csere költségeinek átvállalása 
 

15. § 
 

(1) A Közszolgáltató által képzett 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. 

 
16. § 

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

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

 
(2) 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-tartozásuk van-e. 

 
(3) Az (5) bekezdésben meghatározott vizsgálat eredményéről a Közszolgáltatót 

tárgyév szeptember 30. napjáig tájékoztatni kell. 
 

(4) 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. 

 
10. Átmeneti segély 

 
17. § 

 
(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére átmeneti 
segélyt kell nyújtani, feltéve hogy családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 
annak 150 %-át nem haladja meg. 

 



 

(2) Az átmeneti segély megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 

(3) A rendkívüli élethelyzet súlyosságára tekintettel, különös méltánylást érdemlő 
esetben az (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatártól el lehet tekinteni. 

 
18. § 

 
(1) Az átmeneti segély összege 1.000 – 4.000,- Ft. 

 
(2) A rendkívüli élethelyzet súlyosságára tekintettel, különös méltánylást érdemlő 

esetben az (1) bekezdésben meghatározott összeg legfeljebb 20.000,- Ft lehet.  
 

(3) Egy naptári éven belül az átmeneti segély legfeljebb 3 alkalommal adható. 
Megállapítható január-április, május-augusztus, szeptember-december 
időszakban. 

 
(4) Az egy háztartásban élők részére kifizetett átmeneti segély összege egy naptári 

éven belül nem haladhatja meg a 24.000 forintot. 
 

(5) Indokolt esetben határozatban kell előírni, hogy az átmeneti segély felvételére a 
kérelmező segítője, pártfogója, családgondozója jogosult, amennyiben tartani 
lehet attól, hogy a segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel a 
kérelmező. 

 
19. § 

 
(1) Az átmeneti segély iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban írásban, indok 

megjelölésével kell benyújtani. 
 

(2) A Gyámhivatal és Szociális Iroda az átmeneti segély iránti kérelmeket 
ügyfélfogadási napokon fogadja be. A kérelmeket a beérkezését követő napon a 
Gyámhivatal és Szociális Iroda átadja a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatnak.  

 
(3) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a kérelmeket a beérkezést követően 

haladéktalanul megvizsgálja, és javaslatot tesz az átmeneti segély megállapítására 
vagy elutasítására, megállapítási javaslat esetén az átmeneti segély összegére az 
átmeneti segélyre rendelkezésre álló éves pénzügyi keret időarányos 
felhasználásának figyelembevételével. 

 
(4) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - szükség esetén - a kérelmezőről, 

illetve a vele közös háztartásban élő személyekről környezettanulmányt készít. A 
kérelmezőt – szükség esetén – gondozásba veszi és megvizsgálja, hogy más 
módon megszüntethetők-e a létfenntartását veszélyeztető tényezők. 

 

 



 

(5) Az átmeneti segély megállapítására vagy elutasítására, az átmeneti segély 
összegére vonatkozó javaslatát, valamint a környezettanulmányt és a 
helyzetértékelést a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője a kérelmek 
beérkezését követő hét szerdáig továbbítja a Polgármesteri Hivatalba. 

 
(6) A Gyámhivatal és Szociális Iroda az átmeneti segély kérelmek elbírálásánál 

figyelembe veszi a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatát, valamint 
környezettanulmányát, helyzetértékelését. 

 
11. Temetési segély 

 
20. § 

 
(1) Temetési segélyt kell megállapítani annak, aki a meghalt személy 

eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy 
tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, 
illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy családjában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élőknél 240 %-át. 

 
(2) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon 

belül kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a temetés költségeit igazoló 
számlát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, valamint a jövedelemigazolást. 
A Polgármesteri Hivatal ügyintézője a temetési költségeket igazoló számlára 
rávezeti a temetési segély összegét, és a határozat számát.  

 
(3) A temetési segély összege 20.000.- Ft. 

 
(4) A temetési segély megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.  

 

III. Fejezet 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

 
12. Köztemetés 

 
21. § 

 
(1) Közköltségen történő eltemettetésről kell gondoskodni az önkormányzatnak a 

szociális törvényben meghatározott esetben.  
 

 



 

13. Közgyógyellátás 
 

22. § 
 

(1) Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot kell megállapítani annak a 
kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
egyedül élőknél 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. 

 
(2) A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása a jegyző 

hatáskörébe tartozik. 
 

14. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
 

23. § 
 

(1) Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot kell megállapítani a szociális 
törvényben foglalt esetben. 

 
(2) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása a jegyző 

hatáskörébe tartozik. 
 

15. Szociális kölcsön 
 

24. § 
 

(1) A szociális törvény alapján a mindenkori költségvetési keret erejéig, átmeneti 
segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön 
formájában is nyújtható (a továbbiakban: szociális kölcsön) annak a 
kérelmezőnek, aki rendkívüli élethelyzetbe került. 

 
(2) Szociális kölcsönt annak a kérelmezőnek kell nyújtani, aki rendszeres havi 

jövedelemmel rendelkezik, és ezt három hónapra visszamenőleg igazolja. 
 

(3) A szociális kölcsön megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az 
egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át, a család egy 
főre jutó havi jövedelme azonban nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élőnél a 400 %-át. 

 
(4) A szociális kölcsön igénybevételéhez a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

és az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata szükséges. 
 

 



 

(5) A szociális kölcsön igénybevételének, visszafizetésének feltételeiről 
megállapodást kell kötni. A kölcsön folyósításáról szóló megállapodásban a 
kérelmezőt és a vele együtt élő, jövedelemmel rendelkező családtagokat 
adóstársként kell feltüntetni. 

 
(6) A hátralévő teljes kölcsön összege azonnal egy összegben, a szociális törvényben 

meghatározott kamattal együtt esedékessé és behajthatóvá válik, amennyiben az 
adós vagy adóstársa elmulasztja a megállapodásban rögzített havi törlesztő részlet 
befizetését, azzal késedelembe esik. 

 
25. § 

 
(1) A szociális kölcsön összege legfeljebb 60.000.- Ft, a visszafizetési határidő az 

adós vállalásától és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatától 
függően legfeljebb 24 hónapig terjedhet. 

 
(2) A megállapított kölcsön visszafizetési kötelezettsége a folyósítást követő 2. 

hónap első napjától esedékes. 
 

(3) A szociális kölcsönt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. A részletfizetési 
kötelezettségnek a tárgyhó 20. napjáig kell eleget tenni. 

 
(4) Nem állapítható meg újabb szociális kölcsön a kérelmezőnek mindaddig, amíg a 

korábbi szociális kölcsön visszafizetési határideje le nem járt, és a kölcsön teljes 
összegét vissza nem fizette. 

 
(5) A szociális kölcsön felhasználásáról a kérelmező a kölcsön felvételét követő 30 

napon belül köteles a szerződésben foglaltak szerint elszámolást készíteni és a 
családgondozónak benyújtani. A kérelemben foglaltaktól eltérő célra felhasznált 
szociális kölcsön jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátásnak minősül, és 
a szociális törvényben meghatározott módon vissza kell fizetni. 

 
26. § 

 
(1) A kölcsön folyósításával és a visszafizetési kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. 
 

(2) A tárgyhónap végén a részletfizetések teljesítéséről a Polgármesteri Hivatal 
kimutatást készít. 

 
(3) A szociális kölcsön megállapítása az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

hatásköre. A tárgyhónap 15. napjáig beérkező szociális kölcsön kérelmeket az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság a következő ülésén bírálja el, a 
kölcsönszerződést a polgármester írja alá. 

 

 



 

IV. Fejezet 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
16. A személyes gondoskodás formái 

 
27. § 

 
(1) Komló Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a rendelet hatálya 

alá eső személyek részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatásokat biztosítja 

 
a) étkeztetés,  

 
b) házi segítségnyújtást, 

 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

 
d) családsegítés, 

 
e) nappali ellátás, 

 
(ea) idősek klubja. 

 
(2) Az önkormányzat a rendelet hatálya alá eső személyek részére az alábbi 

személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátásokat biztosítja 
 

a) ápolást, gondozást nyújtó intézmény, 
 

aa)  idősek otthona, 
 

b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, 
 

ba)  hajléktalan személyek átmeneti szállása. 
 

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdés a) - e), valamint a (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározott ellátásokat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő intézmények útján látja el. 

 

(4) Az önkormányzat az (1) bekezdés e) pontjában, valamint a (2) bekezdés a) 
pontjában meghatározott ellátásokat a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Kft.-vel, 
a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott ellátásokat Komlói Szociális 
Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött ellátási szerződés keretében biztosítja. 

 

 



 

(5) Az (1) bekezdés b), c), ea) pontjaiban meghatározott szociális 
alapszolgáltatásokat és a (2) bekezdés ba) pontjában meghatározott szociális 
szakosított ellátást a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
fenntartásában működő Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szociális Szolgáltató Központja (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ) a 
Komlói Kistérség közigazgatási területén biztosítja. 

 
(6) Az (1) d) pontjában meghatározott szociális alapszolgáltatást a Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat a Komlói Kistérség közigazgatási területén biztosítja. 

 
17. Az intézmények jelentési és beszámolási kötelezettsége 

 
28. § 

 
(1) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő 

intézmények szakmai munkájuk eredményessége érdekében az intézményvezetők 
kötelesek 

 
a) bejelenteni a működési engedély alapjául szolgáló körülményeket érintő 

változást, annak bekövetkezésétől számított 10 napon belül, 
 

b) az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját 
felülvizsgálni és tájékoztatásul megküldeni a Polgármesteri Hivatalnak, 

 
c) tárgyévet követő év március 31. napjáig elkészített éves beszámolót a 

Polgármesteri Hivatal részére megküldeni. 
 

(2) Az ellátási-szerződéssel rendelkező szolgáltatók a Polgármesteri Hivatal részére 
az ellátási szerződésben foglaltak szerint kötelesek éves szakmai beszámolójukat 
elkészíteni és megküldeni. 

 
18. Szociálpolitikai kerekasztal 

 
29. § 

 
(1) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a 

szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, 
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. 

 
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 

 
a) az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, 
 
b) Polgármesteri Hivatal illetékes irodavezetői, 

 

 



 

c) Komló Város Önkormányzat területén szociális intézményt működtető 
fenntartók 

 
d) a szociális intézmények vezetői, 

 
e) a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete Körzeti 

Csoportjának képviselője, 
 

f) a Baranya Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete Komlói Csoportjának 
képviselője, 

 
g) a Nagycsaládosok Komlói Egyesületének képviselője, 

 
h) a Caritas képviselője, 

 
i) a Vöröskereszt képviselője. 

 
(3) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 

ülést tart, üléseit az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke hívja össze.  
 

V. Fejezet 
Szociális alapszolgáltatások 

 
19. Étkeztetés 

 
30. § 

 
(1) Az önkormányzat a szociális törvény 62. §-ában foglaltak alapján a szociálisan 

rászorulók részére a szociális étkeztetést Szociális Szolgáltató Központ keretében 
biztosítja. 

 
(2) Az étkeztetés a Szociális Szolgáltató Központ által kijelölt helyiségekben 

történik.  

31. § 
 

(1) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas 
okmány bemutatásával igazolja, hogy a 65. életévét betöltötte.  

 
(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a 

háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy 
teljesen gondoskodni nem tud.  

 

 



 

(3) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, 
aki a súlyos fogyatékosságát a szociális törvény 65/C. § (6) bekezdése szerint 
igazolja.  

 
(4) Pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell 

tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és 
pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított 
szakvéleménnyel igazolja.  

 
(5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki éjszakáit 

közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. 
 

20. Házi segítségnyújtás 
 

32. § 
 

(1) A szociális törvény 63. §-a szerint a házi segítségnyújtást a napi gondozási 
szükségletnek megfelelő időtartamban a Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. 

 
(2) A házi segítségnyújtást a Szociális Szolgáltató Központ által foglalkoztatott 

hivatásos és tiszteletdíjas gondozók végzik.  
 

21. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

33. § 
 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a szociális törvény 65. § (4) bekezdésében 
meghatározott rászorulók részére a Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. 

 
22. Családsegítés 

 
34. § 

 
(1) A szociális törvény 64. §-a szerinti családsegítés szolgáltatást a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálata biztosítja. 
 

(2) A Családsegítő Szolgálat ellátja a szociális törvényben megjelölt aktív korú 
rendszeres szociális segélyben részesülőkkel kapcsolatos együttműködési 
kötelezettségből fakadó feladatokat.  

 

 



 

23. Nappali ellátás 
 

35. § 
 
Az önkormányzat a rászoruló idős lakosok nappali ellátást a „Szent Borbála Otthon” 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött feladat ellátási szerződés útján és a Szociális 
Szolgáltatató Központ útján biztosítja. 
 

VI. Fejezet 
Szociális szakosított ellátások 

 
24. Ápolást, gondozást nyújtó ellátás 

 
36. § 

 
Az önkormányzat a szociális törvény 68. §-ában meghatározott személyek tartós 
bentlakásos ápolását, gondozását nyújtó szociális ellátást a „Szent Borbála Otthon” 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft-vel 
kötött feladat-ellátási szerződés útján biztosítja.  

 
25. Hajléktalanok Átmeneti Szállása 

 
37. § 

 
Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatást Szociális Szolgáltató Központja 
biztosítja. 

 
VII. Fejezet 

Az ellátások igénybevétele  
 

26. Az ellátások igénybevétele és megszűntetése 
 

38. § 
 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmények 
vezetőjéhez (továbbiakban: intézményvezető) kell benyújtani.  

(2) A szociális ellátások igénybe vétele iránti kérelemhez mellékelni kell a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) 
SzCsM rendelet 1. számú mellékletében közölt jövedelmi adatok valódiságát 
bizonyító okiratokat.  

 

 



 

(3) A rendelet alapján személyes gondoskodást igénylő és hozzátartozója köteles a 
szociális helyzetéről való tájékozódást elősegíteni, annak feltárásában 
közreműködni. 

 
(4) Az ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges 

tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban 
bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni. 
Erre figyelmeztetni kell.  

 
(5) A 28. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott családsegítő szolgáltatás 

 igénybevétele külön eljárás nélkül történik.  
 

(6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelemről  
 

a) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott 
intézmények esetén az intézményvezetője, 

 
b) ellátási szerződéssel rendelkező fenntartó esetén a társaságok ügyvezető 

igazgatója dönt. 
 

(7) A döntésről írásban kell értesíteni az ellátást igénylőt, vagy törvényes 
képviselőjét. 

 
(8) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény 

vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés közlésétől számított nyolc 
napon belül  

 
a.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott 

intézmények esetén a fenntartóhoz, 
 

b.) ellátási szerződéssel rendelkező fenntartó esetén Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez fordulhat. 

 
(9) Az intézményvezető az ellátás megkezdésekor az ellátást igénylővel, vagy 

törvényes képviselőjével megállapodást köt. 
 

(10) Az intézményi jogviszony megszűnésére és megszüntetésére a szociális törvény 
 100-101. §-ait, valamint a 103-104. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
27. Térítési díj 

 
39. § 

 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – a családsegítés kivételével –

térítési díjat kell fizetni.  

 



 

(2) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente kétszer állapítja meg. A 
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális intézményekben 
megállapított térítési díjakat. 

 
(3) Az ellátási szerződéssel biztosított intézményi térítési díjat az intézményt 

fenntartó szervezet határozza meg. 
 
(4) A személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg a rendelet 2. számú 

mellékletében meghatározott feltételek szerint, a vizsgálatához 
jövedelemigazolást kell kérni. A személyi térítési díj mérsékelhető, elengedhető 
abban az esetben, ha azt a kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzete, vagy 
életében bekövetkezett krízishelyzete indokolja. 

 
(5) A rendelet 28. § (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott ellátások után 

fizetendő havi térítési díjat előre, tárgyhó 10. napjáig, a 28. § (1) bekezdés b) és 
c) pontjában meghatározott ellátások után fizetendő térítési díjat utólag, minden 
hónap 10. napjáig kell az intézménynél befizetni. 

 
VIII. Fejezet 

 Záró rendelkezések 
 

28. Hatályba léptető rendelkezések 
 

40. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba. 
 

29. Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

41. § 
 

Hatályát veszti a szociális ellátási formákról és támogatásokról szóló 2/2007. (II.12.) 
számú önkormányzati rendelet. 
 

Komló, 2011. május 26. 

 dr. Vaskó Ernő  Polics József 
 címzetes főjegyző polgármester 

 



 

 
1. sz. melléklet a ……/2011. (…….) önkormányzati rendelethez 

 
 
Nyilatkozat a rendszeres szociális segély természetben történő folyósításához 
 
1. Alulírott 
név:  ...........................................................................................................................  

születési név:  ............................................................................................................  

születési hely, év, hónap, nap:  .................................................................................  

anyja neve: ................................................................................................................  

tartózkodási hely: ......................................................................................................  

szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy  
 
1.1. családomban jelenleg védelembe vett gyermek él* 

védelembe vett gyermekek neve: ……………………………………………. 
1.2. családomban védelembe vett gyermek nincs, 
1.3. Gyermekintézmény térítési díjában hátralékot halmoztam fel. 

 
1.4. Gyermekintézmény térítési díjában hátralékom nincs. 

 
1.5. az alábbi közüzemi díjakban hátralékot halmoztam fel: 
1.5.1.  önkormányzati bérlakás lakbére:  ....................................... Ft 
1.5.2.  víz –és csatornadíj:  ............................................................. Ft 
1.5.3.  hulladékszállítási díj:  ......................................................... Ft 
1.5.4. távhőszolgáltatási díj:  ........................................................ Ft 
 
2. a felsorolt közüzemi díjakban hátralékom nincs. 

 
3. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban szereplő adatok valódiságát a 

Polgármesteri Hivatal ellenőrzi. 
 

i. Jelen nyilatkozatban történő valótlan adatközlés az együttműködési 
kötelezettség megszegésének minősül, és a rendszeres szociális segély 
csökkentett összegben történő folyósításának jogkövetkezményét vonja maga 
után. 

 
* A megfelelő rész aláhúzandó. 
 

 



 

2. sz. melléklet a ……/2011. (…….) önkormányzati rendelethez 
 

  
Szociális ellátás Intézményi térítési díj 

 
1. Szociális étkeztetés 390,- Ft/fő/nap 
 
1.1. Szociális étkeztetés kiszállítással, megemelkedik a díj a kiszállítással: 
    -kiszállítás díja: 275,- Ft/óra 
 
Az ingyenesen biztosított étkeztetést térítésmentesen lehet igénybe venni. 
 
1.2. Az 1 ellátottra jutó havi költség  16.230,- Ft/fő/hó 
 
1.3. Személyi térítési díj étkeztetés esetén: 
 
Amennyiben az egy főre eső jövedelem   
Nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 110% -át 100,- Ft/nap 
  a nyugdíjminimum  111% -a   és  150% - a között van 120,- Ft/nap 
  a nyugdíjminimum  151% -a   és  250% - a között van 180,- Ft/nap 
  a nyugdíjminimum  251% -a   és  350% - a között van 250,- Ft/nap 
  a nyugdíjminimum  351% -a   és  450% - a között van 320,- Ft/nap 
  a nyugdíjminimum  450% -ánál magasabb 390,- Ft/nap 
 
2.   Nappali ellátásnál 
 
2.1 . csak a napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén 545,- Ft/fő/nap 
   
2.2. napközbeni tartózkodást és szociális étkezést is igénybevevők  
  esetében  935,- Ft/fő/nap 
 
2.3. Személyi térítési díj idősek nappali ellátása esetén: (csak tartózkodók) 
 
Amennyiben az ellátott havi jövedelme nem haladja meg a 
 
 a 60.000,- Ft-ot                 20,- Ft/nap 
  60. 001,- -  75.000,-   Ft jövedelemig            50,- Ft/nap 
  75. 001,- -                   100.000,-   Ft jövedelemig                    150,- Ft/nap 
 100.001,-   130.000,- Ft jövedelemig           180,- Ft/nap 
  130. 001,- -               250,- Ft/nap 
 
3. Hajléktalanok ellátásánál 425,- Ft/fő/nap 
 
3.1. Az 1 ellátottra jutó havi intézményi térítési díj: 12.750,- Ft/fő/hó 
 

 



 

3.2. Személyi térítési díj Hajléktalanok Átmeni Szállása esetén: 
 
Az igénybevétel első 30 napjára térítési díjat nem kell fizetni. 
 
A 2. hónaptól, amennyiben az ellátott havi jövedelme nem haladja meg a 

30.000,- Ft-ot 4.560,- Ft/hó 
30.001,- Ft – 50.000,- Ft jövedelemig 10.000,- Ft/hó 
50.001,- Ft – 55.000,- Ft jövedelemig 12.200,- Ft/hó 
55.001,- Ft –  12.800,- Ft/hó 

 
 
4. Házi segítségnyújtásnál az egy ellátási órára jutó gond. díj: 135,- Ft/fő/óra 
 
4.1. Személyi térítési díj a házi segítségnyújtás esetén:  

Amennyiben az egy főre eső jövedelem nem haladja meg  
 

az öregségi nyugdíjminimum 150 % -át  50,- Ft/óra 
az öregségi nyugdíjminimum 151 %-a és  250% - a között van 100,- Ft/óra 
az öregségi nyugdíjminimum 251 %-a és  350% - a között van 120,- Ft/óra 
az öregségi nyugdíjminimum 301 %- 135,- Ft/óra 

 
5.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  140,- Ft/készülék/nap 
 
5.1. Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén: 
 
Az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át meg nem haladó jövedelemig a szolgáltatás 
20,- Ft/készülék/nap térítési díj ellenében vehető igénybe. 
Az öregségi nyugdíjminimum 200 % feletti jövedelem esetén az igénybevevő 
jövedelmének 2 %-a. 
 

Az intézményi térítési díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t. 
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