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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az aktív korúak ellátására jogosult személyek részére foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
vagy rendszeres szociális segély kerül folyósításra. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
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) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, 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. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátási formákról, 
támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 16/2011. (VI.24.) számú rendelete jelenleg hatályos 
8. § (1) és (2) bekezdésében rendelkezik azon aktív korúak ellátására jogosult személyek 
köréről, akik családi körülményeikre, egészségi vagy mentális állapotukra tekintettel 
rendszeres szociális segélyben részesülnek. 

 
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. 

 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek ellátását a jegyző évente 
legalább egyszer felülvizsgálja. Az Szt. 36. § (2) bekezdés e) pontja szerint meg kell 



szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosult személynek, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 
jogosultságának a 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti éves felülvizsgálata során, a 
felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 
jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban 
ea) közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy 
eb) kereső tevékenységet - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint 
létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is - nem folytatott, 
vagy 
ec) munkaerőpiaci programban nem vett részt, vagy 
ed) az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vett részt 
vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban. 
 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás éves felülvizsgálata során, a gyakorlati 
tapasztalatok alapján indokolt a foglalkoztatási kötelezettség alól mentes kategória, vagyis a 
rendszeres szociális segélyezettek körének kibővítése a cselekvőképességet érintő 
gondnokság alatt álló személyek, valamint a rendszeres gyógykezelés alatt álló daganatos 
betegek körével. 
 
Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 
 
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 a rendelettervezetet fogadja el. 
 
Komló, 2012. június 11. 
 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 
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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 8. § (1) bekezdése az alábbi d) és e) ponttal egészül ki: 
 
„ d) cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll, vagy 
 

e) rendszeres gyógykezelés alatt álló daganatos beteg.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 8. § (2) bekezdése az alábbi d) és e) ponttal egészül ki: 
 
„ d) cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személy vonatkozásában a 
cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezésről szóló jogerős bírói 
ítéletet, vagy 
 

e) daganatos betegségben szenvedő személy vonatkozásában a rendszeres gyógykezelésről 
szóló, kezelőorvos által kiállított igazolást.” 
 
 
 
 

 
3. § 



 
 
(1) Hatályát veszti a Rendelet  

a) 8. § (1) bekezdés b) pontján a „vagy” szövegrész, 
b) 8. § (2) bekezdés b) pontján a „vagy”  
szövegrész 

 
4.  

 
(1) Ez a Rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba. 
(2) A Rendelet 8. § (1) bekezdés d) és e) pontjában, valamint a 8. § (2) bekezdés d) és 

e) pontjában foglaltakat a 2012. július 1. napján folyamatban lévő eljárásokban is 
alkalmazni kell. 

 
Komló, 2012. június 11. 
 
 

 Polics József       dr. Vaskó Ernő 
 Polgármester       címzetes főjegyző 
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