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25/2000./VII. 4./ sz. rendelet
az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális
segélyezéséről és együttműködési kötelezettségéről

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § /1/ bekezdésében és a többször módosított
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény /továbbiakban Sztv./ 32. § /3/
bekezdése, valamint 37/D. § /8/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az aktív korú nem
foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyezésére és a segélyezés folyósításához
szükséges együttműködési eljárás szabályaira vonatkozólag az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy az Sztv.-ben kapott felhatalmazás alapján az aktív korú nem
foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyezésének jogosultsági feltételeit szabályozza,
megállapítsa az önkormányzat által előírt együttműködési kötelezettség eljárási szabályait, a
kötelezettség megszegésének következményeit, és rögzítse az együttműködési programok típusait.
A rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya kiterjed:
(1) Budapest XVIII. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú
személyre,
(2) Állandó tartózkodásra jogosító, személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint
(3) Magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, akiknek lakóhelye Budapest
XVIII. kerületében van,
(4) Azon hajléktalan aktívkorú nem foglalkoztatott személyre, aki nyilatkozatában tartózkodási
helyéül Budapest XVIII. kerületet jelöli meg.
Rendszeres szociális segély
3. §  Jogosultság
(1) Rendszeres szociális segélyben részesül az, aki
a./ a 18. életévét betöltötte és aktívkorú, továbbá
- munkaképességét legalább 67 %-os mértékben elvesztette, vagy
- vakok személyi járadékában részesül, illetőleg
b./ aktívkorú nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.
(2) A megélhetés akkor nem biztosított:
a./ 3. § (1) a. pontjában megjelölt személynek, ha a havi jövedelme, valamint
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %-át,
b./ 3. § (1) b. pontjában megjelölt személynek, ha a havi jövedelme nem haladja me az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-át, valamint családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 8 0 %-át, és
létfenntartást biztosító vagyona sem az igénylőnek, sem családjának nincs.
Nem tekinthető létfenntartást biztosító vagyonnak az az ingatlan, amelyben a személy és családja
lakik.
(3) A 3. § (1) b. pont alkalmazásában aktívkorú nem foglalkoztatottnak minősül az, aki a
munkanélküli járadék, illetőleg a jövedelempótló támogatás folyósításának időtartamát kimerítette,
vagy igazolja, hogy a rendszeres szociális segély iránti kérelme benyújtását megelőző 2 évben
az illetékes Munkaügyi Központtal legalább 1 év
időtartamig együttműködött és kereső
tevékenységet nem folytat, ide nem értve az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást és az
alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát.
(4) A rendszeres szociális segély iránti kérelem a jövedelempótló támogatás, illetve
munkanélküli járadék folyósítása időtartamának kimerítésétől számított 12 hónapon belül, illetve
gyermekgondozási segély igénybevétele esetén 36 hónapon belül nyújtható be.
4. §  Eljárási rendelkezések
(1) Rendszeres szociális segély iránti kérelmet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal /1184 Budapest Üllői út 400./ Humánpolitikai Irodáján a polgármesterhez
címezve kell benyújtani, az 1.sz. melléklet felhasználásával. A kérelemhez mellékelni kell:
a./ 2.sz. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot,
b./ 3.sz. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot,
továbbá:
c./ 67 %-os munkaképességvesztés esetén az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár
Országos Orvosszakértői Intézetének I.fokú Bizottsága szakvéleményét a munkaképesség %-os
csökkenéséről,
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d./ vak személy esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását arról, hogy vak személyi
járadékban részesül /kivéve: ha az önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásában szerepel/.
Aktívkorú nem foglalkoztatott személy esetén:
e./ Az 1/a. számú melléklet szerinti kérelem nyomtatványt kell kitölteni, mely mellécsatolni kell:
a 2.és 3. számú melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot.
f./ a Fővárosi Munkaügyi Központ igazolását a munkanélküli járadék folyósítási időtartamának
lejártáról,
g./ a Fővárosi Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy a kérelmező alkalmi munkavállalói
könyvvel rendelkezik-e,
h./ iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratot, vagy annak hiteles másolatát.
(2) A rendszeres szociális segély iránti kérelmet a polgármester a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörben I.fokon bírálja el.
(3) A polgármester I.fokú határozata ellen kézhezvételt követő 15 napon belül fellebbezést
lehet előterjeszteni a Képviselő-testülethez. A Képviselő-testület II.fokú döntése ellen államigazgatási
úton fellebbezésnek helye nincs. Törvénysértés esetén a határozat bírósági felülvizsgálatát annak
kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet kezdeményezni.
A megítélt támogatásokat postai úton kell eljuttatni a kérelmezőkhöz.
(4) Nem lehet a rendszeres szociális segélyt megállapítani:
a./ 3. § (1) bekezdés a./ pontjában megjelölt személy esetén, akinek tartását életjáradéki
öröklési szerződésben vállalták, illetve aki más személy tartását, tartási, életjáradéki öröklési
szerződésben vállalta,
b./ annak a személynek, aki
ba./ egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, kivéve ha annak összege nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 3. § (1) bekezdés a./ pontjában megjelölt
személy esetében a 80 %-át,a 3. § (1) bekezdés b./ pontjában megjelölt zemély esetében pedig a 70
%-át,
bb./ előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés bűntetését
tölti,
c./ 3. § (1) bek. b./ pontjában megjelölt személynek, aki
ca./ e jogszabályban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget,
cb./ a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően
folyósított jövedelempótló támogatás időtartama alatt az önkormányzattal, illetőleg a munkaügyi
központtal nem működött együtt,
cc./ a rendszeres szociális segély megállapítását megelőzően, valamint a segély
folyósításának tartama alatt együttműködési hajlandóságot nem mutatott,
cd./ katonai szolgálatot teljesít,
ce./ munkanélküli járadékra szerzett jogosultságot,
cf./ kereső tevékenységet folytat,
(5) Szünetel a rendszeres szociális segély folyósítása: ha az aktívkorú nem foglalkoztatott
személy az önkormányzat által szervezett munkát végez, ide nem értve az alkalmi munkavállalói
könyvvel történő foglalkoztatást.
(6) A rendszeres szociális segély megszüntetésétől számított 36 hónapon belül kivéve az
együttműködési kötelezettség megszegésének esetét a támogatás ismételten megállapítható,
amennyiben a kérelmező nem szerzett jogosultságot munkanélküli járadékra és a szociális segély
megállapításának feltételei egyébként fennállnak.
(7) Amennyiben a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az önkormányzat
által szervezett munka végzésére nyílik lehetőség a rendszeres szociális segélyben részesülő a
részére felajánlott megfelelő munkát köteles elfogadni.
(8) Aktívkorú nem foglalkoztatott személy rendszeres szociális segélyezéséről a Polgármesteri
Hivatal 4. számú melléklet szerinti nyilvántartást vezeti.
5. §  Rendszeres szociális segély mértéke
(1) A rendszeres szociális segély összege:
a./Ha a jogosultnak más forrásból származó jövedelme nincs:
aa./ a 3. § (1) a./ pontjában meghatározott személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %-a,
ab./ a 3. § (1) b./ pontjában megjelölt személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 70 %-a.
b./Ha a jogosult egyéb jövedelemmel is rendelkezik, a rendszeres szociális segély összegét
úgy kell megállapítani, hogy
ba./ a 3. § (1) a./ pontjában meghatározott személy esetében a jogosult egyéb jövedelmével
együtt érje el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át,
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bb./ a 3. § (1) b./ pontjában megjelölt személy esetében a jogosult egyéb jövedelmével együtt
érje el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-át.
(2) Amennyiben a rendszeres szociális segélyt kérelmező aktívkorú nem foglalkoztatottat a
kérelem benyújtását követő 30 napon belül az önkormányzat által szervezett munka keretében
foglalkoztatják, akkor a kérelem benyújtása és a foglalkoztatás megkezdése közötti időtartamra a
rendszeres szociális segély havi összegének időarányos része jár.
(3) Amennyiben az aktívkorú nem foglalkoztatottnak a kérelem benyújtását követő 30 napon
belül a foglalkoztatása nem biztosítható, úgy a - jogosultsági feltételek fennállása esetén - a kérelem
benyújtásának időpontjától részére rendszeres szociális segélyt kell megállapítani és folyósítani.
6. §  Az aktívkorú nem foglalkoztatott személyekre vonatkozó külön rendelkezések
(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktívkorú nem foglalkoztatott személy köteles:
a./ együttműködni a Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségével, vagy a kerületi Közmunka
Egyesülettel az önkormányzat és a Munkaügyi Központ között létrejött megállapodás keretei között a
munkaközvetítésre és a munkaügyi programokban történő részvételre kötelezés tekintetében,
b./ együttműködni a Családsegítő Szolgálattal a szociális és menthalhygiénes helyzetét
felmérő interjú elkészítésében, a kötelezéstől számított 15 napon belül,
c./ együttműködni a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában,
d./ a számára felajánlott megfelelő munkát a kötelezéstől számított 15 napon belül elfogadni.
(2) A felajánlott munka akkor megfelelő, ha
a./ az aktívkorú nem foglalkoztatott személy szakképzettségének, illetőleg iskolai
végzettségének, vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek megfelel, továbbá ha
b./ arra egészségügyi állapota szerint alkalmas, és
c./ a várható havi kereset a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, illetve
részmunkaidős foglalkoztatás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét eléri.
(3) Ha a kötelezett személy neki fel nem róható okból a kötelességének nem tud eleget tenni,
az erről szóló igazolást, vagy nyilatkozatot 8 napon belül köteles a határozatot hozó számára eljuttatni.
7. §  Az együttműködés eljárási szabályai:
(1) Az aktívkorú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának,
folyósításának feltételeként köteles együttműködni az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával, a
Fővárosi Munkaügyi Központ XVIII. kerületi Kirendeltségével illetve a kerületi Közmunka Egyesülettel
és /vagy a XVIII. kerületi Családsegítő Szolgálattal.
(2) Az Önkormányzat együttműködési megállapodást köt a Fővárosi Munkaügyi Központtal,
mely együttműködési megállapodás kiterjed az Sztv. 37/D. § /2/ bekezdésében foglaltakra.
(3) Az együttműködésre kötelezett aktívkorú nem foglalkoztatott személyt a Polgármesteri
Hivatal köteles tájékoztatni az együttműködési kötelezettség feltételeiről. Az együttműködési
kötelezettségről a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell, megjelölve
az együttműködésre kijelölt intézmény nevét, címét, a jelentkezési határidőt és az együttműködés
elmulasztásának következményeit.
(4) Az együttműködésre kijelölt intézmény köteles egyénre szabott együttműködési programot
kidolgozni az együttműködésre kötelezett személy bevonásával, melyről a kijelölt intézmény és a
kötelezett személy írásos megállapodást köt. A megállapodást meg kell küldeni a Polgármesteri
Hivatalnak.
8. §  Az együttműködési program típusai:
(1) Az önkormányzat az aktívkorú nem foglalkoztatott, együttműködésre kötelezettek részére
az alábbi programtípusokat biztosíthatja:
- közhasznú munkavégzést,
- közmunkát,
- közfeladat ellátására szervezett egyéb munkát,
- csoportos, önsegítő foglalkozásokat,
- munkavégzésre felkészítő foglalkozásokat,
- alkalmi munkavállalást segítő programokat,
- oktatáson, átképzésen való részvétel lehetőségét.
(2) Az együttműködési program kidolgozásának szempontjai:
a./ Az egyéni együttműködési program kidolgozásához személyes beszélgetés során az
alábbi körülményeket, tényeket kell írásban rögzíteni az együttműködésre kötelezett személy
nyilatkozata alapján:
- családi körülmények,
- lakáskörülmények,
- család, egyén anyagi helyzete, jövedelmi és vagyoni viszonyai,
- fizikai egészségi állapota,
- iskolai végzettsége, szakképzettsége,
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b./ Az együttműködésre kötelezett mentális állapotának vizsgálatakor ki kell térni:
- mennyi ideje munkanélküli, sikertelen elhelyezkedési kísérletei hogyan befolyásolták lelki
állapotát
- milyen a munkavégzési motiváltsága,
- tényleges munkavégzési képessége,
- hogyan viszonyul munkanélküli státuszához,
- személyiségzavar tapasztalható-e,
- szenvedélybetegségre, vagy fogyatékosságra utaló tünet tapasztalható-e.
9. §  Az együttműködési program végrehajtása:
(1) Az egyéni együttműködési program végrehajtásának figyelemmel kisérése a kijelölt
intézmény feladata, amely köteles a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni:
- az együttműködésre való jelentkezés elmulasztásáról,
- az egyéni együttműködési program kidolgozásának akadályozásáról, aláírása
megtagadásáról,
- az együtt nem működés tényéről,
- a program zökkenőmentes folytatása esetén negyedévenként a program megvalósulásáról.
(2) A kijelölt intézmény a program befejeztével köteles azt lezárni és értékelést készíteni, amit
a program befejeződését követő 15 napon belül az értékelés egyidejű megküldése mellett kell
továbbítani a Polgármesteri Hivatalhoz.
10. §  Az együttműködésre kötelezett személy kötelezettségei, jogai, a mulasztás
jogkövetkezményei
(1) Az együttműködésre kötelezett személy köteles:
- a határozatban megjelölt időn belül felvenni a kapcsolatot az együttműködésre kijelölt
intézménnyel,
- együttműködni programjának kidolgozásában,
- minden tőle telhetőt megtenni a program sikeres végrehajtása érdekében,
- a számára felajánlott megfelelő munkát a részére meghatározott időpontban megkezdeni,
a./ Amennyiben az együttműködésre kötelezett személy az előírt kötelezettségeinek nem
tesz eleget és ezt önhibáján kívüli okként hitelt érdemlően nem tudja bizonyítani, akkor együtt nem
működőnek minősül. Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén az együtt nem működő
személyt a rendszeres szociális segélyezésből ki kell zárni.
b./Az együttműködésre kötelezett személy akadályoztatását orvosi igazolással bizonyíthatja.
c./ Az együttműködésre kötelezett személy jogosult a kijelölt intézmény vezetőjétől írásban
kérni:
- indokolással alátámasztva másik program kidolgozását, ha a kijelölt intézmény által
összeállított javaslattal nem ért egyet,
- kezdeményezheti programja megváltoztatását, módosítását, amennyiben körülményeiben
változás áll be /pld. betegség/.
11. §  A foglalkoztatás szervezeti formái
(1) Az önkormányzat munkanélküliek foglalkoztatására minimum 30 munkanapos közhasznú,
vagy közcélú munkát szervez.
(2) A foglalkoztatás területei:
- szociális munka,
- kerületi intézmények karbantartási, felújítási szakmunkái,
- téli közterületi munkák,
- parkok, terek parkfenntartása,
- általános közterületi takarítások, szemétszállítás,
- közigazgatási adminisztratív feladatok.
(3) A Foglalkoztatók kötelesek félévente összefoglaló jelentést készíteni az általuk
foglalkoztatott munkanélküliek tevékenységéről, helyzetéről.
(4) A munkanélküliek foglalkoztatásával kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat nevében
a polgármester gyakorolja.
12. §  Hatálybalépés
Jelen rendelet 2000. július 1. napjával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a pénzbeli és
természetbeni szociális juttatásokról szóló 9/1999. /IV.27./ számú rendelet 6. § /1/ bekezdésében
foglalt rendelkezések hatályukat vesztik.

Általános indokolás

Az 1999. október 1-jétől módosított Szociális törvény, valamint az 1999. évi CXXII. törvény
rendelkezése miatt a rendszeres szociális segélyezésre, - ezen belül az aktív korúak rendszeres
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HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 38/2001 (XI..27.) SZ. RENDELET 2002. január 1-étől
szociális segélyezésére vonatkozó önkormányzati rendeletet felül kell vizsgálni és az új
rendelkezéseknek megfelelően kell az új rendeletet megalkotni.
Részletes indokolás
1. §
Az új törvényi szabályozás miatt - különös tekintettel a munkanélküli járadékból kieső aktív
korú nem foglalkoztatottakra - a rendszeres szociális segélyezés jogosultsági feltételeit és az
együttműködés kiemelten fontos szerepét kell hangsúlyozni e rendelet által.
2. §
Megállapítja a rendelet személyi hatályát - a korábbiakhoz képest kibővítve a hajléktalan
személyekre vonatkoztatva is.
3. §
Megállapítja a rendszeres szociális segélyezés két igényjogosulti körét, az igényjogosultság
feltételeit, kibővítve a 2001-től hatályba lépő fogyatékossági támogatási kötelezettséggel is.
4. §
Szabályozza az eljárással kapcsolatos feltételeket, a jogorvoslati lehetőséget és a
megállapítás illetve a szüneteltetés szabályait, valamint a nyilvántartási kötelezettséget.
5. §
Megállapítja a rendszeres szociális segélyezettek mindkét kategóriájában a támogatás
mértékét, kibővítve a 30 napos munkavégzés esetén alkalmazandó támogatás adható mértékével.
6-7. § Részletes szabályozást ad azt aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési
kötelezettségeire és az együttműködési eljárás módjaira.
8. §
Megállapítja a különböző programtípusokat, melyeket az önkormányzatnak az
együttműködésre kötelezettek körében alkalmazni kell.
9. §
Szabályozza az együttműködési program végrehajtását, a kijelölt intézmény kötelezettségét az
önkormányzat felé.
10. § Részletesen taglalja az együttműködésre kötelezett aktív korú nem foglalkoztatott jogait és
kötelességeit, a mulasztás jogkövetkezményeit.
11. § Megállapítja az önkormányzat által szervezendő illetve szervezhető foglalkoztatás területeit, a
foglalkoztatók kötelességeit, illetve a polgármester hatáskörét a munkanélküliek foglalkoztatásával
kapcsolatban.
12. § A rendelet hatályba lépéséről szóló rendelkezést tartalmazza, megjelöli a hatályon kívül
helyezett rendeleti részt.
B u d a p e s t , 2000. június 29.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző
A rendelet kihírdetésének dátuma: 2000. július 4.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester

