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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátási 

formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 32/2013 (XI.29.) számú rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) 19. § (3) bekezdésének módosítását a szociális ügyintézés gyakorlati 

tapasztalata alapozza meg. A rendelet 19. § (2) bekezdése szabályozza azon indokokat, 

amelyek alapján méltányosságból magasabb összegű önkormányzati segély kerülhet 

megállapításra. A 10.000,- Ft feletti összegű önkormányzati segély mellett indokolt igazolni a 

rendelet 19. § (2) bekezdésében szabályozott indok alapján megállapított ellátás felhasználását 

is. Javasolt szigorítani az önkormányzati segély iránti kérelem beadásának feltételeit azon 

adósok tekintetében, akik a szociális kölcsön visszafizetésének a visszafizetési határidő 

lejártáig nem tesznek eleget. 

 

A rendelet 27. § (3) bekezdésének módosítását a megfogalmazás pontosítása érdekében 

javasoljuk. 

 

Komló Város Önkormányzat szervezetfejlesztése során készült tanulmány, valamint a 

szociális szakma javaslata is az, hogy a rendelet 30. § (3) bekezdésében szabályozott 

szociálpolitikai kerekasztal gyakrabban ülésezzen. A módosítási javaslat értelmében a korábbi 

évi egy alkalom helyett a szociálpolitikai kerekasztal negyedévente legalább egy alkalommal 

ülést tart. 

 

A rendelettervezet 4. §-ában felsorolt módosítási javaslatokra névváltozások miatt került sor. 

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal neve pontosan szerepel a rendeletben, azonban a 

rövidített elnevezést is indokolt Polgármesteri Hivatalról Hivatalra változtatni. A Komlói 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 

elnevezése Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra, a Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központjának elnevezése Komló 

Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központra változott 2014. 07. 01. napjától. Komló 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete alapján az Egészségügyi és 

Szociális Bizottság elnevezése Szociális és Egészségügyi Bizottságra módosult. 

 

A MOHÁCS-VÍZ Kft. javaslata értelmében a rendelet 14-15. §-ában szabályozott 

mellékvízmérő-csere költségeinek átvállalása elnevezésű szociális ellátás hatályon kívül 

helyezése szükséges, mivel az a közelmúltban történt jogszabályi és cégjogi változások miatt 

nem alkalmazható. Utólagos normakontroll keretében vizsgáltuk a rendelet 19. § (2) bekezdés 

d) pontját, amely alapján megállapítható, hogy hatályon kívül helyezése indokolt, mivel 

gyakorlati tapasztalatok alapján alkalmazása nem életszerű. 

 

Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 

 

Az előterjesztést az Szociális és egészségügyi bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottság tárgyalja, álláspontját az ülésen ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy a rendelettervezetet fogadja el. 

 

Komló, 2014. november 24. 

 

 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 



1. számú melléklet 

Tervezet 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

.../2014. (....)  

önkormányzati rendelete 

 

A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, 

TÁMOGATÁSOKRÓL  

ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 

 

szóló 32/2013 (XI.29.) számú önkormányzati 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. § (1) 

bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében, 47. § (2a) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, 

115. § (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 29. § (3) bekezdésében, valamint a Komló 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának 2/2011. (XI. 8.) számú 

határozatában, 3/2012. (II. 7.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. §  
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátási 

formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 32/2013 (XI.29.) számú önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A 10.000,- Ft feletti összegű és a 19. § (2) bekezdésében meghatározott indok alapján 

megállapított önkormányzati segély felvétele esetén a kifizetéstől számított 15 napon belül 

a jogosult köteles igazolni az ellátás felhasználását. Amennyiben a jogosult igazolási 

kötelezettségének nem tesz eleget, az ellátás felhasználásának igazolására nyitva álló 

határidő lejártát követő egy éven belül benyújtott önkormányzati segély iránti kérelmét – a 

temetési költségekhez történő hozzájárulás és a szociális kölcsön kivételével – érdemi 

vizsgálat nélkül el kell utasítani. Amennyiben az adós vagy adóstársa a szociális kölcsön 

visszafizetésének a visszafizetési határidő lejártáig nem tesz eleget, önkormányzati segély 

iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Kihűlés és fagyhalál veszélyeztetettségének észlelése esetén az azt 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.” 

 



 

3. § 

 

A Rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A szociálpolitikai kerekasztal negyedévente legalább egy alkalommal ülést tart, üléseit az 

Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke hívja össze. Krízishelyzetben, nagyobb horderejű 

változások, jogszabály módosítások megvitatása érdekében rendkívüli ülést kell összehívni.” 

 

 

 

4. § 

 

A Rendelet 

1. 4. § (1) bekezdésében a „(a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)” szövegrész 

helyébe a „(a továbbiakban: Hivatal)”szöveg,  

2. 8. § (1) bekezdésében a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész helyébe a „Komló Térségi 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat” szöveg, 

3. 10. § (2) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatalt” szövegrész helyébe a 

„Hivatalt” szöveg, 

4. 13. § (6) bekezdésében az „Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész 

helyébe a „Szociális és Egészségügyi Bizottság” szöveg, 

5. 18. § (1) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatalban” szövegrész helyébe a 

„Hivatalban” szöveg, 

6. 21. § (4) bekezdésében az „Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész 

helyébe a „Szociális és Egészségügyi Bizottság” szöveg, 

7. 23. § (1) és (2) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a 

„Hivatal” szöveg, 

8. 23. § (3) bekezdésében az „Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész 

helyébe a „Szociális és Egészségügyi Bizottság” szöveg, 

9. 28. § (5) bekezdésében a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Szociális Szolgáltató Központja” szövegrész helyébe a „Komló Térségi Integrált 

Szociális Szolgáltató Központ” szöveg, 

10. 29. § (1) bekezdés b) pontjában a „Polgármesteri Hivatalnak” szövegrész 

helyébe a „Hivatalnak”, a 29. § (2) bekezdésében „Polgármesteri Hivatal” szövegrész 

helyébe a „Hivatal” a szöveg,  

11. 30. § (2) bekezdés a) pontjában az „Egészségügyi és Szociális Bizottság” 

szövegrész helyébe a „Szociális és Egészségügyi Bizottság”, a 30. § (2) bekezdés b) 

pontjában „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal” a szöveg, 

12. 47. § (1) bekezdésében a „Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának” szövegrész helyébe a „Komló Térségi 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat”, a 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában 

„Polgármesteri Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Hivatalnak”, a 47. § (1) bekezdés 

c) pontjában és a 47. § (2) bekezdésébe a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Hivatal” szöveg 

lép. 



 

5. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet  

1. 8. alcíme és 14-15. §-a, 

2. 19. § (2) bekezdés d) pontja. 

 

6. § 

 

Ez a Rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

Komló, 2014. december 4. 

 

 

 Polics József       dr. Vaskó Ernő 

 polgármester       címzetes főjegyző 


