
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2020. (XI. 6.)   

ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 

 
A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS 

ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ 

 1/2015 (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Komló Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított 

feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói 

hatáskörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. 

§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § 

(1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésébe, 45.§-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § 

(2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, valamint 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 és  3/2012. (II. 7.) számú 

határozataiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendeletben, az Alaptörvény 54. cikk (4) bekezdésében, valamint a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében és 86. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, 

valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II.20.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 25. § (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott feltételek szerint 

a) gondoskodik a köztemetésről,  

b) települési szociális célú tűzifa juttatást nyújt.” 

 

2. §  

 

A Rendelet 34. §-ának számozása 33/A. §-ra módosul. 

 

 

3. §  

 

A Rendelet a következő, 34. §-al egészül ki: 

 



„ 34. § 

 

(1) A népkonyhai étkeztetést ellátási szerződés útján a Palliatív Humán Szolgáltató Központ 

biztosítja. 

 

(2) A népkonyha igénybevételére jogosultak a szociálisan rászorult személyek, így 

különösen azok, akik a legalább napi egyszeri étkezést nem képesek biztosítani, 

különösen 

a.) koruk, 

b.) egészségi állapotuk,  

c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,  

d.) szenvedélybetegségük, vagy 

e.) hajléktalanságuk  

miatt.” 

 

4. § 

 

(1) A Rendelet 1. §-a a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) A Rendelet 2-3. §-ai – az (1) bekezdéstől eltérően - azon a napon lépnek hatályba, 

amikor a Palliatív Humán Szolgáltató Központtal kötött, a népkonyhai étkeztetés 

ellátásra vonatkozó szerződés hatályba lép. 

 

Komló, 2020. november 6. 

 

 

 

       

  dr. Vaskó Ernő        Polics József 

 címzetes főjegyző       polgármester 

 

 


