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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 16/2011. (VI.24.) számú 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2012. október 1. napjától hatályos 27/A. § -ával 
bevezetésre került a szociális célú tűzifa juttatás, mint természetbeni szociális ellátás. A szociális célú 
tűzifa juttatás iránti kérelmet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál írásban kell benyújtani 
minden év október 1. napjától november 15. napjáig. Ennek alapján indokolt a Rendelet 4. § (1) 
bekezdésében a szociális ellátások iránti kérelmek beadására vonatkozó eljárási szabályok 
rendezésénél a kivételek között szerepeltetni a szociális célú tűzifa juttatást, mivel azt nem Komló 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani. 
 
A Rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontjában és 8. § (2) bekezdés a) pontjában szereplő pontosítások, 
illetve kiegészítések a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a 
továbbiakban: Szt.) szabályozott terminológiához igazodnak. 2012. január 1-jétől bevezetett új 
rendszerben már nem a munkaképesség-csökkenést, nem is az egészségkárosodás mértékét vizsgálják, 
hanem az egészségi állapot mértékét, az új ellátásokra való jogosultság megállapításának alapja a 
komplex minősítés. 
 
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. 
évi XCIII. törvény módosította az Szt. 2013. január 1. napjától hatályos rendelkezéseit is elsősorban a 
szociális ellátásokra vonatkozó hatáskörök tekintetében. A törvény 20. § (3) bekezdése szerint az Szt. 
25. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 
a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint 
aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 
ab) rendszeres szociális segélyt, 
ac) lakásfenntartási támogatást; 
b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat 
rendeletében 
meghatározott feltételek szerint 
ba) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, 
bb) átmeneti segélyt, 
bc) temetési segélyt; 
c) a járási hivatal az e törvényben meghatározott feltételek szerint 
ca) időskorúak járadékát, 
cb) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat; 

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).” 

A módosító törvény 20. § (8) bekezdésének f) pontja alapján az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság is a járási hivatal hatásköre lesz 2013. január 1. napjától.  

A fent leírtak alapján a Rendelet 6. § - ában az időskorúak járadékára, 14. § - ában az ápolási 
díjra, 24. § - ában az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra vonatkozó rendelkezések 
hatályon kívül helyezése indokolt a Rendeletből.  
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. november 15. 
 
 

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, 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 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) „A szociális ellátások iránti kérelmet – a szociális kölcsön, a szemétszállítási díj 

támogatás és a szociális célú tűzifa juttatás kivételével – Komló Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) ügyfélfogadási 
időben, az egyes segélytípusokra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani. ” 

 
2. § 
 

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság 

időtartama alatt, aki  
 

a) legalább 40 %-os egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi 
állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem 
haladja meg a 60 %-os mértéket, 

 
b) várandós anya, 
 
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, 

 



d) cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll, vagy 
 

e) rendszeres gyógykezelés alatt álló daganatos beteg 
rendszeres szociális segélyre jogosult.” 

 
3. § 
 

A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A (1) bekezdésben meghatározott állapot fennállásának igazolására csatolnia kell 

 
a) egészségkárosodott személy vonatkozásában a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatalnak az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot 
minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását 
vagy szakvéleményét, 

 

b) várandós anya esetén a nőgyógyász szakorvos igazolását vagy a terhes-
gondozási kiskönyvet, 

 
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, 

 
d) cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személy vonatkozásában a 

cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezésről szóló 
jogerős bírói ítéletet, vagy 

 
f) daganatos betegségben szenvedő személy vonatkozásában a rendszeres 

gyógykezelésről szóló, kezelőorvos által kiállított igazolást.” 
 

4. § 
 
Hatályát veszti a Rendelet  

a) 3. § 2. pontjában az „együttműködési megállapodás alapján történő” 
szövegrész, 
b) 6. § - a, 
c) 14. § - a, 
d) 24. § - a. 
 

5. § 
 
Ez a Rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
Komló, 2012. november 29. 
 
 

 Polics József       dr. Vaskó Ernő 
 Polgármester       címzetes főjegyző 
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