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Meghívotak: 

1.) Kasziba Zsuzsanna a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ Vezetője 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 

2.) Gyémánt Szív Nonprofit Kft. 7300 Komló, Kossuth L. u. 81. képviselője 
3.) Varga Zsolt Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Kistérségi Irodája 

Vezetője 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 
 

 
A határozatot kapják: 
1.) Szociális Szolgáltató Központ 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 
2.) Gyémánt Szív Nonprofit Kft. 7300 Komló, Kossuth L. u. 81. 
3.) Kistérségi Iroda 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gyémánt Szív Nonprofit Kft. 7300 Komló, Kossuth L. u. 81. szám alatti székhelyű 
szociális szolgáltatást nyújtó fenntartó képviselője Komló Város Önkormányzatához kérelmet 
nyújtott be hozzájáruló nyilatkozat kiadására, amely működésük szükségességét igazolja a 
szociálisan rászorultak gondozására. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § szerint 
normatív hozzájárulásra jogosult a jogerős működési engedéllyel rendelkező szociális 
szolgáltatást nyújtó nem állami fenntartó. A feladat finanszírozásnak további feltétele – a 
szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, külön jogszabály szerinti 
finanszírozási rendszerbe történő befogadás. A hivatkozott törvény 58/A. § (2b) bekezdése 
kimondja: „A házi segítségnyújtás nem állami fenntartója – ide nem értve az egyházi 
fenntartót – esetében a 2011. december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti 
létszám külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe 2012. július 1-jétől történő 
befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási területe szerinti önkormányzat 
hozzájáruló nyilatkozatát….” 
 
Az önkormányzat a hozzájárulást különösen akkor adja meg, ha a nem állami fenntartó olyan 
területen biztosít szolgáltatást ahol az önkormányzat vagy a kistérség nem biztosít 
szolgáltatást, vagy olyan többletszolgáltatást biztosít amely kiegészíti az önkormányzat által 
nyújtott ellátást. 
 
További feltétel, hogy ha az ellátási területen a kistérség biztosít szolgáltatást, a kistérség 
települései több mint felének hozzájárulása szükséges. 
 
Komló Város Önkormányzat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által 
fenntartott komlói székhelyű Szociális Szolgáltató Központ keretében biztosítja a házi 
segítségnyújtás szociális szolgáltatást – térítési díj ellenében. 
 
A Szociális Szolgáltató Központ működési engedélye 221 fő ellátotti létszámra került 
kiadásra. A Gyémánt Szív Nonprofit Kft. működési engedélye 45 fő ellátott létszámra került 
kiadásra. A Gyémánt Szív Nonprofit Kft. térítési díjat a szolgáltatásért nem kért. 
Szándéknyilatkozatot nyújtott be kérelmező, melyben jelezte, hogy 2012. április 1. naptól 
térítési díj ellenében biztosítja a szolgáltatást. 
 
A Szociális Szolgáltató Központ és a Gyémánt Szív Nonprofit Kft. egymás mellett működő 
szociális szolgáltatók, együttműködési megállapodás nem készült a két intézmény között a 
nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás tekintetében. 
 
Komló Város Önkormányzat közigazgatási területén működő Gyémánt Szív Nonprofit Kft. 
részére abban az esetben kerül kiadásra a hozzájáruló nyilatkozat, amely a szociális 
szolgáltatás szükségességét támasztja alá, ha a nem állami fenntartó vállalja a Szociális 
Szolgáltató Központtal kötött együttműködési megállapodás keretében, hogy a jelenlegi 
működési engedély szerinti létszám erejéig, térítési díj ellenében biztosítja a szolgáltatást. 
 
A törvény 58/A. § (2c) a.) pontja kimondja, hogy ha az ellátási területen az önkormányzatok 
társulásban, vagy többcélú kistérségi társulásban biztosítanak szolgáltatást a kistérséghez 
tartozó települések több mint felének hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, ha ezen 
települések lakosságszáma meghaladja az összlakosság 60 %-át. 



Fentiek alapján a kérelmet a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa is 
köteles megtárgyalni és szükséges a települési önkormányzatok több mint felének támogató 
nyilatkozata.  
 
Az előterjesztést az Egészségügyi és szociális bizottság megtárgyalta, az elnök szóban 
terjeszti elő véleményét. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Egészségügyi és szociális bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Gyémánt Szív Nonprofit Kft. szociális 
szolgáltató működéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1.) A képviselő-testület hozzájárul hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Tanácsa támogató döntését követően a Gyémánt Szív Nonprofit Kft. 7300 
Komló, Kossuth L. u. 81. szám alatti - nem állami fenntartó részére - a hozzájáruló 
nyilatkozat kiadásra kerüljön Komló Város Önkormányzat részéről. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Komló Város Önkormányzat 
képviseletében a hozzájáruló nyilatkozat aláírására, amely a nem állami fenntartó 
működésének szükségességét támogatja, a szociálisan rászorultak tekintetében. 

3.) A hozzájáruló nyilatkozat kiadásának feltétele, hogy a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató Központ 7300 Komló, 
Kossuth L. u. 103. szám alatti komlói székhelyű intézmény a házi segítségnyújtás 
szolgáltatásra vonatkozóan kössön megállapodást a Gyémánt Szív Nonprofit Kft.-vel, 
melyben rögzíteni kell, hogy a hozzájáruló nyilatkozat a jelenlegi ellátotti létszámra 
vonatkozik, a Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazott, legalább azonos 
személyi térítési díj meghatározásával. 

 
 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
K o m l ó, 2012. február 21. 
 
 
 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 
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