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Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testülete 55/2002.(XII.23.) sz. rendelete

Az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyezéséről és együttműködési
kötelezettségéről szóló  1/2002.(II.05.) sz. rendelettel módosított 

 25/2000. (VII.04.) sz. 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  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 alábbiak szerint módosítja az 1/2002. (II.05.) sz.
rendeletet.

1. §
(1) A 2.§ az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

6.§ (6) “ A letelepedési engedéllyel rendelkező személyre.”

2. §
(1) A 4.§ (4) bekezdésének cb) pontja az alábbiak szerint módosul:

4.§ (4) cb) “ a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően
folyósított jövedelempótló támogatás időtartama alatt az önkormányzattal illetve a munkaügyi
központtal nem működött együtt.”

(2) A 4.§ (4) bekezdésének cc) pontja az alábbiak szerint módosul:
4.§  (4)  cc)  “  a  rendszeres  szociális  segély  megállapítását  megelőzően,  valamint  a  segély
folyósításának tartama alatt együttműködési hajlandóságot nem mutatott, ideértve azt az esetet
is, ha az önkormányzat által szervezett foglakoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással
szűntette meg.”

3. §
(1) A 9.  §  (1)  bekezdésének  “a  program  zökkenőmentes  folytatása  esetén  negyedévenként  a

program megvalósulásáról” mondata hatályát veszti.
(2) A 9. § (2) bekezdése hatályát veszti.

4. §
(1) A 11.§ (3) bekezdése hatályát veszti és ezzel a (3) bekezdés helyébe a (4) bekezdése lép.

5. §
A rendelet a kihirdetéssel lép hatályba.
A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.

B u d a p e s t , 2002. december 19.

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 98.§ (2)
bekezdés  a.)  pontjában  foglaltaknak  megfelelően  átfogóan  megvizsgálta  az  aktív  korú  nem
foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyezéséről és együttműködési kötelezettségéről szóló 1/2002.
(II.5.) sz. rendelettel módosított 25/2000. (VII.04.) sz. önkormányzati rendeletünket és Polgármesteri
Hivatalunkba  2002.  november  5-én  érkezett  törvényességi  észrevételében  javaslatot  tett  néhány
pontosításra, illetőleg módosításra. 

Részletes indokolás
1. § (1)
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Az  Sztv.  személyi  hatálya  kiterjed  a  letelepedési  engedéllyel  rendelkező  személyekre  is,  ezért  a
rendelet hatálya is ki kell hogy terjedjen rájuk.
2. § (1)-(2)
Az Sztv. rendelkezéseihez képest hiányosan szabályozta a rendelet azt, hogy mikor nem állapítható
meg a rendszeres szociális segély.
3. § (1),(2) és 4.§
A Foglalkoztatók, a Családsegítő Szolgálat és a Közmunka Egyesület negyedévi, félévi összefoglaló
jelentése az általuk foglalkoztatott helyzetéről, valamint a program befejezéséről szóló értesítés nem
szükséges,  mivel  e  szervek  folyamatosan  értesítik  az  önkormányzatot,  ha  a  foglalkoztatottak  nem
működnek együtt, vagy az együttműködés véget ér.
5. §
A rendelet hatályba lépésének napját határozza meg.

B u d a p e s t ,  2002. december 19.

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

A rendelet kihidetésének dátuma: 2002. december 23.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
             jegyző
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