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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításairól 
szóló 2011. évi CXCI. törvény 2012. 01. 01. napjától több ponton módosította a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.). 
Egyrészről a törvényi változtatások átültetése, valamint helyben történő alkalmazása teszi 
szükségessé Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátási 
formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 16/2011. (VI.24.) számú 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását. Másrészről 2011. 
október 1. napjától a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. által ellátott szociális és 
gyermekvédelmi feladatokat a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. vette át, 
így a Rendeletből több ponton szükséges a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. 
szövegrész hatályon kívül helyezése. Szükséges továbbá a Rendelet 2. számú mellékletének 
módosítása, mivel a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa 4/2012. 
(II.7.) sz. Tct. Határozatában a Szociális Szolgáltató Központ önállóan működő 
intézményeiben az intézményi térítési díjak meghatározásáról döntött (2. számú melléklet). 
 
A rendelet-tervezet részletes indoklása: 
 

Az 1. és a 2. §-hoz: 
 

Az Szt. 47. (2) és (3) bekezdése szerint a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a 
családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él. Ha a települési önkormányzat 
képviselő-testülete a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásáról dönt, úgy ennek eljárási 
szabályait és a természetbeni juttatás formáit rendeletében szabályozza azzal, hogy védelembe 
vett gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a 
nyújtható természetben. Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő 
segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a 
családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. Az Szt. 2012. 
január 1. napját megelőzően csak a rendszeres szociális segély vonatkozásában tette lehetővé 
a természetbeni formában történő nyújtást, amely ellátásban jóval kevesebben részesülnek, 
mint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban. Az ellátások természetbeni formában történő 
nyújtásakor a Rendelet 12. §-ában egy, a családi pótlék felfüggesztéséhez hasonló, már 
működő rendszert vezetünk be. Az ellátások természetbeni formában nyújtott hányadát a 
családgondozó, mint kirendelt eseti gondnok veszi fel, amelyet a Rendeletben meghatározott 
célokra fordíthat, majd azzal elszámol.  

 
A 3., 4. és 7. §-hoz 

 
Ezen szakaszokban szövegcserés módosításra, pontosításra került sor. 

 
Az 5. §-hoz 

 
A rendszeres szociális segély, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni 
formában történő nyújtásához a Rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon 
benyújtott nyilatkozatot kell mellékelni. 
 

 



A 6. §-hoz 
 

A Rendelet 2. számú mellékletében átvezetésre kerültek a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott térítési díjak. 

 
 
 
Az előterjesztést az egészségügyi és szociális bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság tárgyalja, álláspontját az ülésen ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el. 
 
Komló, 2012. február 21. 
 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 
 

Tervezet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

.../2012. (....)  
önkormányzati rendelete 

 
 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL  
ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 

szóló 16/2011. (VI.24.) számú önkormányzati rendelet - a továbbiakban Rendelet - 
módosításáról 

 
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: 

 
 

1. §  
 
A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A nem havi rendszerességgel nyújtott szociális ellátást, valamint a természetbeni 
formában nyújtott rendszeres szociális segélyt és foglalkoztatást helyettesítő támogatást 
házipénztárból kell kifizetni.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) „A rendszeres szociális segélyt és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, a szociális 

törvényben meghatározott mértékig természetbeni szociális ellátás formájában kell 
nyújtani, 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 és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása, 

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

 
(3) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni 



formában történő nyújtását a jegyző által kirendelt eseti gondnok biztosítja. A jegyző a 
kérelem beérkezését követő három napon belül megkeresi a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy öt napon belül tegyen javaslatot az eseti gondnok 
személyére és a pénzfelhasználás módjára. 

 
(4) A természetbeni formában nyújtott rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás felhasználható: 
 

a) ruházat, tanszer, élelmiszer, tápszer, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, 
tanulóbérlet, a gyermek korának megfelelő készségfejlesztő eszközök természetbeni 
biztosítására, 

b) a gyermek lakhatási feltételeinek megteremtése érdekében közüzemi díjak 
kifizetésére, tüzelőanyag vásárlására, feltéve, hogy a családnak járó más támogatásokból 
ezek nem fedezhetők, 

c) gyermekétkeztetés térítési díjának befizetésére, 

d) a gyermek szabadideje hasznos eltöltésére. 

 

(5) A jegyző a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatának beérkezését követően 
dönt az eseti gondnok kirendeléséről, valamint az ellátás természetbeni formában 
történő nyújtásáról. Döntését a családgondozó javaslatára, család jövedelmi és vagyoni 
helyzetére, a gyermek tényleges szükségleteire továbbá a családnak járó szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokra, támogatásokra figyelemmel hozza meg.  

 

(6) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni 
formában történő nyújtása esetén mind az eseti gondnok, mind az ügyfél részére járó 
ellátást házipénztárból kell kifizetni. Az eseti gondnok az ellátás felvételét követő 8 
napon belül a támogatás felhasználásáról elszámol a jegyzőnek. 

 

(7) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni 
formában történő nyújtását a jegyző a védelembe vétel megszűnése esetén megszünteti, 
vagy az ellátás összegét ennek megfelelően módosítja.” 

 
3. § 

 
A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ (2) Az ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése a jegyző hatáskörébe  
 tartozik. 
 



4. § 
 
A Rendelet 28. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) Az önkormányzat az (1) bekezdés e) pontjában, valamint a (2) bekezdés a) pontjában 

meghatározott ellátásokat a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
kötött ellátási szerződés keretében biztosítja.” 

 
5. § 

 
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 
 

6. § 
 
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. 
 

7. § 
 

 
(1) A Rendelet 

a) 7. § (1) bekezdésében a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a 
„foglalkoztatást helyettesítő támogatás”szöveg,  
b) 13. § (4) bekezdésében „a polgármester” szövegrész helyébe a „az 
önkormányzat” szöveg, 
c) 13. § (5) bekezdésében a „polgármester” szövegrész helyébe „jegyző” szöveg, 
d) 16. § (1) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Komló-Víz 
Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Komló-Víz Kft.) szöveg, 
e) 17. § (1), (3) és (4) bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a 
„Komló-Víz Kft.” szöveg, 
f) 22. § (1) bekezdésében „az önkormányzatnak” szövegrész helyébe „a 
polgármesternek” szöveg 
lép. 

 
(2) Hatályát veszti a Rendelet  

a) 2. § (2) bekezdésében a „valamint a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú 
Kft.” szövegrész, 
b) 11. § (1) bekezdés e) pontja, 
c) 13. § (2) és (3) bekezdése, 
d) 37. §-ában az „és a Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft-vel” 
szövegrész. 

 
8. § 

 
Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba. 
 
Komló, 2012. március 1. 
 
 

 Polics József       dr. Vaskó Ernő 
 Polgármester       címzetes főjegyző 



1. sz. melléklet a 16/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
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. 
 
2. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban szereplő adatok valódiságát a 

Polgármesteri Hivatal ellenőrzi. 
 

* A megfelelő rész aláhúzandó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. sz. melléklet a 16/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelethez 
 

  
Szociális ellátás Intézményi térítési díj 

 
1. Szociális étkeztetés 445,- 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  19.950,- 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% -a   és  550% - a között van 390,- Ft/nap 
 a nyugdíjminimum 550% - a felett van 445,- Ft/nap 
 
2.   Nappali ellátásnál 
 
2.1. csak a napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén 480,- Ft/fő/nap 
   
2.2. napközbeni tartózkodást és szociális étkezést is igénybevevők  
  esetében  925,- Ft/fő/nap 
 
2.3. Személyi térítési díj idősek nappali ellátása esetén: (csak tartózkodók) 
 
Amennyiben az ellátott havi jövedelme  

nem haladja meg a 65.000,- Ft-ot 20,- Ft/nap 
 65.001,- Ft - 85.000,- Ft jövedelemig 50,- Ft/nap 
 85.001,- Ft - 110.000,- Ft jövedelemig 150,- Ft/nap 
 110.001,- Ft - 150.000,- Ft jövedelemig 180,- Ft/nap 
  150. 001,- Ft felett van 250,- Ft/nap 
 
3. Hajléktalanok ellátásánál 240,- Ft/fő/nap 
 
3.1. Az 1 ellátottra jutó havi intézményi térítési díj: 7.200,- 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 

40.000,- Ft-ot 3.600,- Ft/hó 
40.001,- Ft – 60.000,- Ft jövedelemig 6.000,- Ft/hó 
60.001,- Ft jövedelem felett 7.200,- Ft/hó 

 
4. Házi segítségnyújtásnál az egy ellátási órára jutó gond. díj: 20,- Ft/fő/óra 
 
5.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:   
 
Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén: 
 
Az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át meg nem haladó jövedelemig a szolgáltatás 20,- 
Ft/készülék/nap térítési díj ellenében vehető igénybe. 
Az öregségi nyugdíjminimum 300 % feletti jövedelem esetén az igénybevevő havi 
jövedelmének 2 %-a. 
 
5.1 A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a 
szolgáltatást. 
 

A személyi térítési díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. számú melléklet 

 
 

Komlói Kistérség  
Többcélú Önkormányzati Társulás 

7300 Komló, Városház tér 3. 
Tel: 72-483-982 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu 

 
H A T Á R O Z A T I  K I V O N A T 

 
A Társulás Tanácsának 2012. február 07-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Tárgy: A szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása 
 
4/2012. (II. 07.) sz. Tct. Határozat 
A Társulás Tanácsa – a Pénzügyi és Humánszolgáltató Bizottság javaslatainak 
figyelembevételével megtárgyalta az Elnök előterjesztését és 2012. április 01-től a Szociális 
Szolgáltató Központ önállóan működő intézményben az intézményi térítési díjakat az 
alábbiak szerint határozatban állapítja meg: 
 

A 2012. április 1-jétől érvényes intézményi térítési díjak 
                     
 
 
Szociális ellátás       Intézményi térítési díj 
_______________________________________________________________________ 
1. Szociális étkeztetés      445.- Ft/fő/nap 
 
Szociális étkeztetés kiszállítással, megemelkedik a díj a kiszállítással: 
- kiszállítás díja:                                                                                          275.-Ft/fő/óra 
 
Az „ingyen konyhán” történő étkeztetést térítésmentesen lehet igénybe venni.  
 
Az 1 ellátottra jutó költség  665.- Ft/fő/nap 
2. Nappali ellátásnál 
 
a) csak a napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén  480.- Ft/fő/nap 
   
b) napközbeni tartózkodást és szociális étkezést is igénybevevők 925.- Ft/fő/nap 
esetében  
   
 
a) az 1 ellátottra jutó  költség:  1200.- Ft/fő/nap 
 
b) az 1 ellátottra jutó  költség:  1865.- Ft/fő/nap 
 
 
3. Hajléktalanok ellátásánál  240.- Ft/fő/nap 



 
Az 1 ellátottra jutó havi intézményi térítési díj:                                        7 200.- Ft/fő/hó 
Az 1 ellátottra jutó költség:       2 010.- Ft/fő/nap 
 
 
4. Házi segítségnyújtásnál az egy ellátási órára jutó gond. díj: 20.- Ft/fő/óra 
 
Az 1 ellátottra jutó költség:  1 270.- Ft/fő/óra 
 
 
5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   210,- Ft/készülék/nap 
 
 Az 1 napra jutó költség: 280,-Ft/készülék/nap 
 
 
A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a szolgáltatást. 
 
Az intézményi térítési díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
 
II. Határozati javaslat: 
 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 
…..számú határozata 

A 2012. április 1-jétől érvényes személyi térítési díjakról 
 

1. Szociális étkeztetés 
 
Személyi térítési díj étkeztetés esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme 
nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj minimum                                                     110 %-át 100,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 111% - 150% között 120,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 151% - 250% között 180,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 251% - 350% között 250,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 351% - 450% között 320,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 451% - 550% között 390,- Ft/nap 
a nyugdíjminimum 550% felett van 445,- Ft/nap 
 
Az étkezés kiszállítási díja: a kiszállításra fordított idő és a szállítási díj szorzata. 
 
 
2. Nappali ellátás 
 
Személyi térítési díj idősek nappali ellátása esetén (csak tartózkodók), amennyiben az ellátott 
havi jövedelme 
nem haladja meg a 65.000,- Ft-ot 20,- Ft/nap 
65.001,- Ft – 85.000,- Ft jövedelem között                                                        50,- Ft/nap 
85.001,- Ft – 110.000,- Ft jövedelem között 150,- Ft/nap 
110.001,- Ft – 150.000,- Ft jövedelem között                                               180,- Ft/nap 



150.001,- Ft jövedelem felett                                                                          250,- Ft/nap 
 
 
3. Hajléktalanok ellátása 
 
Személyi térítési díj Hajléktalanok Átmeneti Szállása esetén, amennyiben  
az ellátott havi jövedelme nem 
haladja meg a 40.000,- Ft-ot 

120,- Ft/nap 3.600,- Ft/hó 

40.001,- Ft – 60.000,- Ft 
jövedelemig                                

200,- Ft/nap 6.000,- Ft/hó 

60.001,- Ft jövedelem felett 240,- Ft/nap 7.200,- Ft/hó 
 
(Az igénybevétel első 30 napjára nem kell térítési díjat fizetni.) 
 
4. Házi segítségnyújtás 
 
Személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetén:                                          20,- Ft/fő/óra 
 
5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
Személyi térítési díj jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén:                                           
 
Az öregségi nyugdíjminimum 300% -át meg nem haladó jövedelemig a szolgáltatás 20 
Ft/kész/nap térítési díj ellenében vehető igénybe. 
Az öregségi nyugdíjminimum 300% -át meghaladó jövedelem esetén az személyi térítési díj az 
igénybevevő havi jövedelmének 2%-a. 
 
A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a szolgáltatást. 
 
A személyi térítési díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t. 
 
A 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról 4. §(3) szerint – a többcélú kistérségi társulás székhelye szerinti jegyző teljesíti:  
 „ Az intézményi térítési díj összegéről az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személyeket, 
valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell.” 
 „ Az ellátást igénybe vevőt az intézményi térítési díj összegén túl az egy ellátottra jutó havi 
önköltség összegéről is tájékoztatni kell.” 
 
Határidő: 2012. április 01. 
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