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Az előterjesztés tárgya:  A szociális ellátási formákról, támogatásokról és 
szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása. 

 
 
Iktatószám: 6420-4/2012.     Melléklet: 1 db 
 
A napirend előterjesztője:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztést készítette: Laho Andrea és dr. Lassan Krisztina 

irodavezető  
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Egészségügyi és szociális bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet I./C. 10. pont 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV./C. 5. pont 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
Meghívottak: 
 
 
A határozatot kapják  
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátási formákról, 
támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 16/2011. (IV.24.) számú önkormányzati rendelete 
(a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a szociális ellátások igénybevételének és 
megszűntetésének, illetve az ellátásért fizetendő térítési díjak fizetésének szabályozását. 
 
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Szociális Szolgáltató Központjának székhelyén és telephelyein 2012. szeptember 11-
13. és 24-25. napján lefolytatott komplex hatósági ellenőrzés során készült XIII./018987-
2/2012. ügyiratszámú jegyzőkönyv megállapítása szerint az intézmény szolgáltatásaiért 
fizetendő térítési díj fizetésének gyakorlata részben felel meg a helyi rendeletben 
szabályozottaknak. Továbbá az intézmény vezetője jelezte, hogy a szociális ellátások 
igénybevételéhez és megszűntetéséhez kapcsolódó szabályozás módosítása gyakorlati 
tapasztalatok alapján indokolt.  
 

A fentiekre tekintettel javaslom a Rendelet módosítását az alábbiak szerint. 
 

A rendelettervezet részletes indoklása 
 
1. § 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény (a 
továbbiakban: Törvény) 94/A. § (2) bekezdése értelmében az intézményvezető a szociális 
ellátás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről értesíti az ellátást igénylőt, vagy törvényes 
képviselőjét, illetve a jogszabályi hely pontosítja, hogy a kérelem elutasítása esetén az 
értesítést írásban kell megtenni. A Törvény értelmében tehát a szociális ellátás igénybevétele 
iránti kérelemről az intézmény vezetőjének csak elutasító döntés esetén kell írásban 
tájékoztatni az igénylőt. A Rendelet 37. § (7) bekezdése pozitív döntés esetén is előírja az 
írásbeli értesítést. Az adminisztrációs terhek csökkentése, és a gyakorlathoz jobban igazodó 
eljárás kerül a módosítással kialakításra. 
 

2. § 
A Rendelet 40. § (5) bekezdésében elírás miatt egy hivatkozás nem megfelelő, ezért 
szükséges ezen hivatkozás pontosítása. Az étkeztetés és az idősek klubja szolgáltatások 
esetében  a Rendeletben meghatározott fizetési határidő tárgyhó 10-e helyett, tárgyhó 30-ára 
történő módosítása a szolgáltatást igénybevevők számára kedvezőbb feltételeket biztosíthatna. 
 
 
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. október 16. 
 
 

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 39. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt illetve törvényes képviselőjét. 
Elutasítás esetén az értesítés írásban történik.” 
 

2. § 
A Rendelet 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(5) A rendelet 28.§ (1) bekezdés a) és ea) pontjában meghatározott ellátások után fizetendő 
havi térítési díjat előre, tárgyhó 30. napjáig, a 28. § (1) bekezdés b) és c) pontjában 
meghatározott ellátások után fizetendő térítési díjat utólag, minden hónap 10. napjáig kell az 
intézménynél befizetni.„ 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2012. október 16. 
 
 

 Polics József       dr. Vaskó Ernő 
 Polgármester       címzetes főjegyző 
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