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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 45. § (1) és (2) bekezdése értelmében 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. 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 gyakorlati tapasztalatok alapján indokolt a szociális ellátási formákról, támogatásokról és 
szolgáltatásokról szóló 16/2011. (VI.24.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 18. § (1) bekezdésében szereplő, az Szt.-ben meghatározott minimumnak megfelelő 
jövedelemhatár megemelése, amennyiben ez a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
javaslata alapján, az ügyfél rendkívüli élethelyzetének súlyosságára tekintettel indokolt. A 
Rendelet eddig is megengedte az átmeneti segélyre vonatkozó jövedelemhatártól való eltérést, 
amelyre a gyakorlatban a lakosság szociális helyzetére tekintettel rá is kényszerültünk. Nem 
szabályozta azonban az eltéréshez szükséges jövedelemhatárt, így annak Rendeletbe iktatása 
indokolt. Ezen pontosítások szerepelnek a Rendelet újonnan beiktatott 18. § (3) és (4) 
bekezdésében. 

Az Szt.48. § (1)-(5) bekezdése rendelkezik a köztemetés feltételeiről az alábbiak szerint: 

48. § (1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere 
önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő harminc napon belül 
- gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha 
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 
(2) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó 
lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés szerinti 
önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított 
két hónapon belül kell bejelenteni. 
(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat 
a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy 
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 
(4) A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a (3) bekezdés b) 
pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös 
méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles 
személyt. 
(5) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési 
költséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el. 
 
Az utóbbi években jelentős mértékben megnövekedett a köztemetések száma, a gyakorlati 
tapasztalatok alapján indokolt a Rendelet köztemetésre vonatkozó rendelkezéseinek 
pontosítása. Ennek megfelelően a Rendelet 22. § (2), (3) és (4) bekezdésében kerül 
meghatározásra a köztemetés helye, módja, valamint a köztemetés költségeinek megtérítésére 
vonatkozó kötelezettség méltányosságból történő elengedésének, illetve a részletekben történő 
visszafizetésnek a feltétele. 
 



Komló Város Önkormányzata 2012. évben a Startmunka program pályázat által támogatott 
keretek között, Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága közreműködésével jelentős 
mértékű közfoglalkoztatást valósít meg. A Startmunka program „Egyéb értékteremtő” 
alprojektje keretében az önkormányzati kezelésében lévő 72,5 ha erdő tervszerű gondozása 
történik. A projektben közreműködő erdész tájékoztatása szerint a kivágásra kerülő 
famennyiségből 60 m3 biztosítható az önkormányzat részére szociális célú tűzifa juttatáshoz. 
Ennek értelmében a Rendelet a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 17. alcímmel és 27/A-
27/B. §-sal egészül ki. A 27/A. § (1)-(3) bekezdése rendelkezik a szociális célú tűzifa 
juttatásra való jogosultság feltételeiről, az adható mennyiségről. A 27/B. § (1)-(5) bekezdése 
alapján a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatánál kell beadni a kérelmeket, minden év október 1. napjától november 15. napjáig, 
a környezettanulmány elkészítését követően a Polgármesteri Hivatal munkatársa és a 
családgondozó egyeztetést tart, majd a kérelem elbírálásáról, természetbeni szociális ellátás 
formájában, polgármesteri hatáskörben kell határozatot hozni. 
 
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. szeptember 18. 
 
 

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, 48. § (4) 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 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (3) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján, az ügyfél rendkívüli 

élethelyzetének súlyosságára tekintettel átmeneti segélyt kell megállapítani az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezőn túl annak a 
személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-
át nem haladja meg.” 

 
A Rendelet 18.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„ (4) A rendkívüli élethelyzet súlyosságára tekintettel, különös méltánylást érdemlő esetben 

az (1) és (3) bekezdésében meghatározott jövedelemhatártól el lehet tekinteni.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 22. § - a az alábbi (2), (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) Komló városában a köztemetés helye a Komlói Köztemető. 

 
(3) Közköltségen a helyben szokásos legolcsóbb, elsősorban hamvasztásos temetést kell 

elrendelni. 
 
(4) A köztemetés költségének megtérítésére a polgármester méltányosságból részletfizetést 

engedélyezhet, illetve a megtérítéstől részben vagy egészben eltekinthet, ha a kötelezett 
vagy családja megélhetését veszélyezteti, vagy számára aránytalanul nagy terhet jelent.” 



 
3. § 

 
A Rendelet a következő 17. alcímmel és a következő 27/A. – 27/B. § - sal egészül ki: 
 

„17. Szociális célú tűzifa juttatás 
 

27/A. § 
 

(1) Az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa mennyiség erejéig szociális célú tűzifa 
juttatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a háztarásában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 
egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg, és a szociális törvény szerinti 
vagyonnal nem rendelkezik és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem 
tud. 

 
(2) A kérelem elbírálásakor előnyben kell részesíteni a rendkívüli élethelyzetbe került, a 

kiskorú gyermeket nevelő, az idős és a beteg kérelmezőt. 
 

(3) Szociális célú tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg 
legfeljebb 1 m3  mennyiségben, kizárólag természetbeni ellátás formájában. 

 
27/B. § 

 
(1) A szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelmet a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatnál írásban kell benyújtani minden év október 1. napjától november 15. 
napjáig.  

 
(2) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a kérelmező tartózkodási helyén 

környezettanulmányt készít. 
 
(3) A kihűlés és fagyhalál észlelése esetén a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer 

tagjainak javaslata alapján a szociális célú tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is 
indulhat. A hivatalból indult eljárás esetén a szociális célú tűzifa juttatás 
megállapításának rendeletben meghatározott feltételeitől el lehet tekinteni. 

 
(4) A szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelmek elbírálásáról a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálattal egyeztetést kell tartani. A kérelem elbírálása a 
polgármester hatáskörébe tartozik. 

 
(5) A tűzifa beszerzéséről és szállításáról az önkormányzat gondoskodik.” 
 

4. § 
 
Ez a Rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba. 
 
Komló, 2012. szeptember 18. 
 
 

 Polics József       dr. Vaskó Ernő 
 Polgármester       címzetes főjegyző 
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