
 
                                               RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 
 
 
                                                                1.§-hoz 
 
A törvény tételesen felsorolja azokat az ellátásokat, melyekre nem terjed ki a hatálya ( pl. 
társadalombiztosítási ellátás, hadigondozotti ellátás stb.). A módosítás a törvény által 
megfogalmazottak átvezetését tartalmazza. 
 
                                                                2.§-hoz 
 
A gyakorlat során, elsősorban a menekültek ellátása területén, szükségessé vált az Újpesten 
elfogadott szociális rászorultság és lakásnagyság meghatározása. Ennek alkalmazására akkor 
kerül sor, ha a rászoruló nem egy konkrét támogatást igényel, hanem rászorultságának 
igazolását kéri. 
 
                                                               3.§-hoz 
   
A törvény meghatározza azokat a jövedelmeket, melyeket a jövedelemszámítás során 
figyelmen kívül kell hagyni. A törvénymódosítás értelmében a közfoglalkoztatásból származó 
jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét nem lehet 
jövedelemként figyelembe venni. 
 
                                                               4.§-hoz 
  
A törvény értelmében az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátás megtérítésének 
elrendelése esetén a Képviselő-testület a megtérítés összegét elengedheti, illetve csökkentheti 
abban az esetben, ha annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné. 
A módosítás rögzíti, hogy a kötelezett megélhetése mikor tekinthető súlyosan 
veszélyeztetettnek.  
 
                                                              5.§-hoz 
 
A rendszeres ellátások folyósítására vonatkozó szabályokat a törvény rögzíti. Jelen módosítás 
a törvényi szabályoknak megfelelő átvezetést tartalmazza. 
 
                                                              6.§-hoz 
  
A módosítás a jelenleg hatályos szöveg pontosítását jelenti. Az okiratok benyújtására 
vonatkozó határidő elmulasztása esetén csak újabb kérelem benyújtása alapján kerülhet sor az 
ellátás megállapítására, kizárólag abban az esetben, ha a jogszabályi feltételek fennállnak. 
 
                                                              7.§- 8.§-hoz 
 
A módosított paragrafus az ellátási formákat sorolja fel. A törvényi változásnak megfelelően 
átvezetésre kerültek az ellátások megnevezésének változásai. 
 
 



                                                             9.§ - 13.§-hoz 
 
A Szt. 2009. január 1-jén hatályba lépett legmarkánsabb módosításának a rendszeres szociális 
segélyre vonatkozó szabályok változása tekinthető.  
A módosítás célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek, -akik korábban 
rendszeres szociális segélyben részesültek – fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely 
közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez 
jussanak.  
Az ellátási rendszerbe történő bekerülés jogosultsági szabályai az eddigi segélyezési 
szabályokkal azonosak, tehát a jogosultsági körben nincs változás.   
A 2008. december 31-én rendszeres szociális segélyben részesülők – az új szabályokhoz 
alkalmazkodó - jogosultsági feltételeit ez év március 31-éig felül kell vizsgálni és amennyiben 
a jogszabályi feltételek fenn állnak, részükre meg kell állapítani az aktívkorúak ellátására való 
jogosultságot. Mérlegelni kell, hogy kik foglalkoztathatók, vagy kik tehetők alkalmassá a 
közfoglalkoztatásra. Akik a 35. életévüket nem töltötték be és nem rendelkeznek általános 
iskolai végzettséggel, képzésre kötelezettek lesznek.  
Akik foglalkoztathatók, illetve akik képzésre kötelezettek, azok részére rendelkezésre állási 
támogatást kell megállapítani. Ez a kör a munkavégzés ideje alatt munkabérben részesül és 
arra az időszakra kell részére a rendelkezésre állási támogatást folyósítani, amikor a 
közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt. A rendelkezésre állási 
támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. ( 2009. évben 
28.500.-Ft )  
Amennyiben a fenti szabályoknak nem felel meg az érintett személy ( egészségkárosodott, 55 
éven felüli, vagy 14 éven aluli gyermeke számára nem biztosított a napközbeni ellátás ) és 
maga önkéntesen nem vállalja a közfoglalkoztatásban való részvételt, rendszeres szociális 
segélyre lesz jogosult. A rendszeres szociális segély összegének megállapítására vonatkozó 
szabályok nem változtak. 
A rendelkezésre állási támogatásra jogosultak az állami foglalkoztatási szervvel ( Munkaügyi 
Központ ) a rendszeres szociális segélyre jogosultak ( az egészségkárosodottak kivételével ) 
az Önkormányzat által kijelölt szervvel ( Családsegítő Szolgálat ) kötelesek együttműködni. 
Rendeletünkben meghatározásra kerültek a Családsegítő Szolgálat témához kapcsolódó 
feladatai, továbbá a beilleszkedést segítő program típusai. 
 
                                                              14.§-hoz 
 
A közfoglalkoztatás biztosítása és megszervezése Önkormányzati feladat, melynek hatékony 
ellátása érdekében közfoglalkoztatási tervet kell készíteni. A terv tartalmazza az adott évben 
közfoglalkoztatás keretében elvégzendő feladatokat, azok várható költségét és a feladat 
ellátásához szükséges létszámot. A tervet a Képviselő-testület fogadja el. 
 
                                                              15.§-hoz 
 
A módosítás a kerekítés szabályát pontosítja. 
 
                                                              16.§- 17.§-hoz 
 
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályainak alkalmazása során felvetődött néhány kérdés, 
melynek szabályozása indokolt volt. Szükségessé vált az ellátási forma megállapítására illetve 
megszüntetésére, valamint az ügyfél bejelentési kötelezettségére vonatkozó szabályok 
bővítése.  



                                                             18.§-hoz 
 
A módosítás a vizitdíjra vonatkozó szabályok, továbbá a rendszeres szociális segély, mint 
önálló ellátási forma megnevezésének hatályon kívül helyezésére vonatkozik 
  


