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 1/2002. (II.05.) sz. rendelet 

„Az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyezéséről és 
együttműködési kötelezettségéről” szóló 25/2000. (VII.04.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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 a 37/D. § (8) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján figyelemmel a 2001. évi LXXIX. sz. törvény 37/A.§- 37/G. §-ban 
foglaltakra az aktívkorú nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyezésére és a 
segély folyósításához szükséges együttműködési eljárás szabályaira vonatkozó 25/2000. 
(VII.04.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. § 
A rendelet 2.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
(5)  A rendelet hatálya kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a 

külföldiek beutazásáról és   tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény 
rendelkezései szerint  jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.  

 
2. § 
A rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja az alábbi jogosultsági feltétellel egészül ki: 
 
Rendszeres szociális segélyben részesül az, aki  
- fogyatékos támogatásban részesül 
 
3. § 
A rendelet 3.§ (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(3)  a 3.§ (1) bekezdés b) pont alkalmazásában nem foglalkoztatott személynek minősül az 

aki,  
- a munkanélküli járadék, illetőleg a jövedelempótló támogatás folyósítási időtartamát 
kimerítette, vagy 
- számára a munkanélküli járadék folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási 
idő lejártát megelőzően szüntették meg és a kereső tevékenységet követően az Flt. alapján 
munkanélküli járadékra nem szerez jogosultságot, vagy  
- a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző kettő évben a megyei, 
fővárosi munkaügyi központtal, illetőleg annak kirendeltségével vagy a lakóhely szerint 
illetékes települési önkormányzattal a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó, 
az önkormányzat rendeletében szabályozott programban részt vesz, s egy év időtartamig 
együttműködött, és kereső tevékenységet nem folytat, ide nem értve a települési önkormányzat 
által szervezett foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát, 
 
(4)  a rendszeres szociális segély iránti kérelem a munkanélküli járadék, illetve 

jövedelempótló támogatás kimerítése esetén a munkanélküli jövedelempótló 
támogatása, illetve az Flt. alapján folyósított munkanélküli járadék folyósítási 
időtartamának kimerítésétől, illetve abban az esetben ha a munkanélküli járadék 
folyósítását kereső tevékenység miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették 
meg, és ezért a kereső tevékenységet követően az Flt. alapján munkanélküli járadékra 
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nem jogosult, - a kereső tevékenység megszűnésétől számított 12 hónapon belül 
nyújtható be. E határidő gyermekgondozási segély igénybevétele esetén 36 hónap. 

 
4. § 
A rendelet 4.§ (1) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki, illetve módosul: 
 
a  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 és az 1/A számú melléklet felhasználásával. A 
kérelemhez mellékelni kell:  
a.) jövedelemnyilatkozatot, 
b.) vagyonnyilatkozatot, továbbá  
c.) 67 %-os munkaképesség vesztés esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos 

Orvosszakértői Intézetének I. fokú Bizottsága szakvéleményét a munkaképesség %-os 
csökkenéséről,  

d.) vak személy esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását arról, hogy vak személyi 
járadékban részesül (kivéve: ha az önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásában 
szerepel). 

e.)  fogyatékos támogatás esetén az erről szóló igazolást. 
 
Aktívkorú nem foglalkoztatott esetén: 
 
f.) az alaprendelet  1/A számú melléklete szerinti nyomtatványt kell kitölteni, mely mellé 

csatolni kell: 
- jövedelem és vagyonnyilatkozatot,  
- az illetékes Munkaügyi Központ határozatát a munkanélküli járadéknak kereső tevékenység 

miatti megszüntetéséről, vagy 
- az illetékes Munkaügyi Központ igazolását a Munkaügyi Központtal való 1 éves 

együttműködésről 
g.) az illetékes Munkaügyi Központ igazolását a munkanélküli járadék folyósítása 
      időtartamának lejártáról 
h.) az illetékes Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy a kérelmező alkalmi munkavállalói 

könyvvel rendelkezik 
i.) iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratot, vagy annak hiteles másolatát, 
 
5. § 
(1)  A rendelet 4.§ (4) bekezdés c) pontjának cb) alpontja az alábbiakkal egészül ki: 
      cb) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően 

folyósított jövedelempótló támogatás időtartama alatt az önkormányzattal illetve a 
munkaügyi központtal nem működött együtt, ide értve azt az esetet is, ha az 
önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással 
szüntette meg. 

(2)  A rendelet 4.§ (4) bekezdés c) pontja az alábbi cg) alponttal egészül ki: 
      cg) közoktatási, illetve felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytat, vagy az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló 
juttatásban részesül. 

 
6. § 
A rendelet további rendelkezései változatlanok maradnak. 
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7. § 
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. 
 
Budapest, 2002. január 31. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 

Általános indokolás 
A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. 
törvény legutóbbi módosítása szükségessé teszi a 2002. január 1-jétől hatályba lépő 
rendelkezések figyelembe vételét, s ennek megfelelően az érintett önkormányzati rendeletek 
aktualizálását, megteremtve a harmonizációt a törvény és a helyi szabályozás között. 
 

Részletes indokolás 
1. §-hoz Az Sztv új módosítása a törvény hatályát az eddigieknél is jobban szélesíti 

kiterjesztve azt az Európai Szociális Kartát megerősítő országok jogszerűen 
Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. 

 
2. §-hoz A törvény módosítás a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételei körét a 

fogyatékos támogatásban részesülőkkel bővíti. 
 
3. §-hoz Pontosítja és részletezi a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően az 

aktívkorú nem foglalkoztatottak fogalmát, valamint a segély iránti kérelem 
feltételrendszerét. 

 
4. §-hoz Az eljárási rendelkezések körében kibővül a kérelemhez csatolandó 

mellékletek köre a fogyatékos támogatásról szóló igazolással, valamint a kereső 
tevékenységről szóló  munkaügyi központi igazolással. 

 
5. §-hoz A hatályos törvényi rendelkezésnek megfelelően kiegészíti és módosítja a 

rendszeres szociális segély iránti kérelem elutasítási feltételrendszerét. 
 
6-7. §-hoz A módosítással illetve kiegészítéssel nem érintett rendelkezések hatályban 

maradására, valamint e rendelet hatályba lépésére és alkalmazására utal. 
 
Budapest, 2002. január 31. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. február 5. 
 
Erdősné dr Balogh Zsuzsanna 
                jegyző 
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