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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
…/2009. (…...) számú 

R E N D E L E T E 
 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló – többször módosított - 23/2003. 

(VII.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(T E R V E Z E T) 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló – többször módosított - 23/2003. (VII.16.) számú 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő 
rendeletet alkotja. 

 
1. § 

 
Az R. 2. §-ának (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(6) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki az SzTv. 3. §-ának (6), (7) és 
(8) bekezdéseiben meghatározott ellátásokra.” 
 

2. § 
 

Az R. 3. §-a az alábbi új (2) és (3) bekezdésekkel egészül ki, ezzel 
egyidejűleg a 3. § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre módosul: 
„(2) Amennyiben az SzTv. vagy a jelen rendelet valamely ellátási formánál 
külön jövedelemhatárt nem állapít meg, úgy az adott ellátási forma 
tekintetében a szociális rászorultság megállapításánál a 43. § (1) 
bekezdésében meghatározott jövedelemhatárokat kell figyelembe venni. 
(3) Amennyiben a jelen rendelet eltérően nem rendelkezik, az 
Önkormányzat közigazgatási területén az elfogadott (elismert) 
lakásnagyság a 32. § (3) bekezdésében meghatározott mérték.” 
 

3. § 
 
Az R. 6. §-ának (4) bekezdése az alábbi új c) ponttal egészül ki: 
(A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni) 
„c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a 
továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.” 
 

4. § 
 
Az R. 8. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A (3) bekezdés alkalmazása során a kötelezett megélhetése akkor 
tekinthető súlyosan veszélyeztetettnek, ha a családjában az  egy főre jutó 
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havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a két és félszeresét.” 
 

5. § 
 
Az R. 9. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(4). A rendszeres szociális ellátásokat, a rendelkezésre állási támogatást, 
valamint a havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást és 
átmeneti segélyt – ha jogszabály másként nem rendelkezik – utólag, 
minden hónap 5.-éig kell folyósítani.” 

 
6. § 

 
Az R. 10. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(3) Az okiratok benyújtására vonatkozó határidő elmulasztása a 
folyósítás megszüntetését vonja maga után. Ismételt folyósításra - a 
jogszabályi feltételek fennállása esetén - csak újabb kérelem benyújtása 
alapján kerülhet sor.” 
 

7. § 
 
Az R. 16. §-a I. pontjának a) alpontja az alábbiak szerint módosul: 
 (I. Rendszeres (havonta folyósított) ellátások) 
„a, aktív korúak ellátása: 

aa, rendelkezésre állási támogatás, 
ab, rendszeres szociális segély;” 

 
8. § 

 
Az R. 17. §-ának a) pontja az alábbiak szerint módosul: 
(A természetben nyújtott szociális ellátások a következők:) 
„a, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,” 
 

9. § 
 
Az R. 22. §-át megelőző cím az alábbiak szerint módosul: 

„Aktív korúak ellátása” 
 

10. § 
 
Az R. 22. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„22. § (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű 
aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív 
korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú 
személynek, 
   a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 

50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy 
   b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy 
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   c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti 
személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy 

   d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, 
álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: 
álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy 

   e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását 
keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát 
megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az 
Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, 
vagy 

   f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két 
évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig 
együttműködött, vagy 

   g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a 
gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a 
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti 
járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti 
rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása 
megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának 
(3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem 
benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább 
három hónapig együttműködött, 

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem 
biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást 
és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát - nem folytat. 
(2) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítására, 
megszüntetésére, valamint a keresőtevékenység mellett folyósított 
ellátásra, továbbá a közcélú munkavégzésre az SzTv. vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 

11. § 
 
Az R. 23. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„23. § (1) Az SzTv. 35. §-ának (1) bekezdése szerinti személyt arra az 
időtartamra, amikor 
   a) közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és 

táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül, vagy 
   b) olyan képzésben vesz részt, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló 

juttatást részére nem állapítottak meg, 
rendelkezésre állási támogatás illeti meg. 
(2) A rendelkezésre állási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege.” 
 

12. § 
 
Az R. 24. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„24 § (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra 
való jogosultság kezdő napján 
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   a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
   b) az 55. életévét betöltötte, vagy 
   c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban 

élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül 
a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási 
díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását 
napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] 
nem tudják biztosítani, 

rendszeres szociális segélyre jogosult. 
(2) A rendszeres szociális segély mértékére az SzTv. vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(3) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy az Önkormányzattal 
kötött megállapodásban vállalhatja az SzTv. 35.§-ának (1) bekezdésében 
foglaltak teljesítését. A megállapodást kötő személy rendszeres szociális 
segélyre nem jogosult.” 
 

13. § 
 
Az R. 25. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„25. § (1) A 24. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy a 
rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként az Önkormányzat 
által kijelölt szervvel együttműködik, amelynek keretében 
   a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát; 
   b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az 

együttműködésre kijelölt szervvel, 
   c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 
(2) Az együttműködésre kijelölt szerv: a Családsegítő Szolgálat. 
(3) A Családsegítő Szolgálat 
   a) figyelemmel kíséri az aktívkorúak ellátásának megállapításáról szóló 

határozatban megállapított határidő betartását, és annak 
megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a 
rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat 
alapján nyilvántartásba veszi; 

   b) tájékoztatja a jogosultat a beilleszkedést segítő program 
elkészítésének menetéről, a program típusairól, az együttműködés 
eljárási szabályairól; 

   c) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a jogosult 
személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez 
igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról az ellátásban 
részesülő személlyel írásban megállapodást köt; 

   d) folyamatosan kapcsolatot tart az ellátásra jogosult személlyel és 
legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel 
kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását; 

   e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő 
programban foglaltak végrehajtásáról, szükség esetén módosítja a 
programot, az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a Szociális 
Osztályt, illetve a Munkaügyi Központot; 
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   f) jelzi a Szociális Osztálynak, illetve a Munkaügyi Központnak, ha az 
ellátásra jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem 
tesz eleget; 

   g) a kapcsolattartásról a családsegítésre kötelezett esetnaplót vezet. 
(4) A beilleszkedést segítő program típusai: 
   a) egyéni képességet fejlesztő program; 
   b) életmódot formáló program; 
   c) konfliktust kezelő program; 
   d) munkavégzésre történő felkészítési program; 
   e) képzési, továbbképzési program; 
   f) foglakoztatási program.” 
   g) egészséges és kiegyensúlyozott időskorra, a  családi teendők 

ellátására való felkészítési program; 
   h) gyermekgondozási és háztartási teendők ellátására, a 

gyermeknevelés melletti tanulás, önmegvalósítás erősítésére való 
felkészítési program. 

(5) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak 
nem minősülő személyek együttműködésének eljárási szabályai: 
   a) a támogatott személy a rendszeres szociális segélyt megállapító 

határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül  köteles 
felkeresni az együttműködésre kijelölt szervet, továbbá 

   b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül köteles írásban 
megállapodást kötni a beilleszkedést segítő programról. 

(6) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak 
nem minősülő személyek együttműködés megszegésének esetei: 
   a) a megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon 

belül nem keresi fel az együttműködésre kijelölt szervet; 
   b) a beilleszkedést segítő program összeállításában nem működik közre 

vagy a programról írásban nem állapodik meg; 
   c) neki felróható okból nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban 

foglaltakat.” 
 

14. § 
 
Az R. 26. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„26. § (1) Az Önkormányzat a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása 
és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása 
céljából - az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló 
adatok, információk és előrejelzések alapján - egyéves időtartamra 
közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási terv tervezetét a 
polgármester előzetes véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási 
szervnek, illetve a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. 
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatási tervet évente február 15-éig, 
a 2009. évben április 15-éig fogadja el.” 
 

15. § 
 
Az R. 36/C. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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„(2) A támogatás összegét 100,- Ft.-ra felkerekítve kell megállapítani.” 
 

16. § 
 
Az R. 52. §-a az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki: 
„(8) Nem állapítható meg adósságkezelési szolgáltatás, illetve a már 
megállapított szolgáltatást meg kell szüntetni, ha a kérelmező 
   a) a Családsegítő Szolgálattal, valamint az érintett szolgáltatókkal – 

díjtartozása fennmaradó összegére – nem köt megállapodást, és az 
érvényes szerződés egy példányát a megállapító határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalhoz 
nem nyújtja be, vagy 

   b) önkormányzati tulajdonú lakás esetében nem rendelkezik a lakásra 
vonatkozóan érvényes bérleti szerződéssel, illetve a bérleti 
jogviszonyát az Önkormányzat felmondta, vagy 

   c) magántulajdonú lakása esetében az adósságkezelés alá vont lakása 
az adósságkezelési szolgáltatás megállapítását követően, az 
adósságkezelés időtartama alatt elidegenítésre került.” 

 
17. § 

 
Az R. 57. §-a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Az adósságkezelési szolgáltatás jogosultja köteles a saját, valamint a 
közös háztartásban élő hozzátartozók lakcímében, illetve a támogatás 
folyósítását érintő bármely körülményben beállott változást 15 napon belül 
bejelenteni a szolgáltatást megállapító szervnek.” 
 

18. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 
folyamatban, lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 
R.  
- 13/A §-a; 
- 16. §-a I. pontjának c, alpontja. 
 
 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit 
jegyző 

 Dr. Derce Tamás 
Polgármester 

 
      
 


