
Petőfibánya Község Önkormányzatának
9/2009. (IV.09.) rendelete 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 22/2008.(XI.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására

A Képviselő-testület  az  egyes  szociális  és  foglalkoztatási  tárgyú törvények  módosításáról 
szóló  2008.  évi  CVII.  törvény  módosításaira  figyelemmel,  a  szociális  igazgatásról  és  a 
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 25-
26.-ában,  47.  §(2)  bekezdésében,  valamint  a  92.§.(1)  és  (2)  bekezdésében  foglalt 
felhatalmazás alapján a szociális ellátások szabályozásáról szóló 22/2008. (XI.27.) rendelete, ( 
a továbbiakban: R.) módosítására a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 2. § c) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

„- a rendelkezésre állási támogatásról”

(2) A R. 3. § (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

„- rendelkezésre állási támogatás”

2. §  (1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. –37/G. §-ai szerint biztosított anyagi 
támogatás.”

(2) A R. 5. § (4) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) A felajánlott közcélú foglalkoztatásban nem vesz részt, a felajánlott és végzettsége 
és az Szt. 35. § (2) bekezdése szerint megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, a 
közérdekű munka felajánlására tértivevényes, legalább 2 nappal előbb átvett értesítés 
ellenére nem jelenik meg.”

(3) A R. 5. § (8) bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b.)  A  rendszeres  szociális  segélyben  részesülő  személy  –  kivéve  az,  aki 
egészségkárosodott személynek minősül - a rendszeres szociális segély folyósításának  
feltételeként a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködik, amelynek  
keretében

-  az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát,



-  a  beilleszkedését  segítő  programról  írásban  megállapodik  az  együttműködésre  
kijelölt szervvel,

-  teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (Szt. 37/D. § (1))”

(4) A R. 5. § (8) bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c.)  A  beilleszkedést  segítő  program  az  önkormányzattal  együttműködő  személy  
szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet:

- az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,

- az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az  
életmódot  formáló foglalkozáson,  tanácsadáson,  illetőleg  a munkavégzésre  történő  
felkészülést segítő programban való részvételre,

- a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő  
részvételre,  különösen  az  általános  iskolai  végzettség  és  az  első  szakképesítés  
megszerzésére. (Szt. 37/D. § (2))”

(5) A R. 5. § (8) bekezdés d.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d.) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az 55. életévét betöltötte, vagy 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  segély  akkor  állapítható  meg,  ha  a 
települési önkormányzat által kijelölt szervvel az Szt 37/D. § szerinti együttműködési 
kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.”

(6) A R. 5. § (8) bekezdése a d.) pontját követően új, e.) ponttal egészül ki:

„e.)  A rendszeres  szociális  segélyre  jogosult  személy  a  települési  önkormányzattal  
kötött megállapodásban vállalhatja a Szt. 35. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítését.  
A  megállapodás  egyéves  időtartamra  jön  létre.  A  megállapodást  a  települési  
önkormányzat abban az esetben köti meg, ha a közfoglalkoztatási tervben foglaltak 
alapján  a  rendszeres  szociális  segélyre  jogosult  személy  közfoglalkoztatását  
biztosítani tudja. A megállapodást kötő személyre a Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti  
személyekre  vonatkozó  szabályokat  kell  alkalmazni,  ideértve  az  együttműködés  
megszegésének a Szt. 37/F. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti jogkövetkezményeit  
is.  A  megállapodást  kötő  személy  rendszeres  szociális  segélyre  nem jogosult./  Szt.  
37/C. § (4)/”

(7) A R. 5. § (8) bekezdés e.) pontját követően új, f.) ponttal egészül ki:

„f.) Az önkormányzat által szervezett beilleszkedési programban részt nem vevőkről 
vagy a számukra előírt kötelezettséget nem teljesítőkről a szociális mentori feladatokat 



ellátó családsegítő írásban értesíti a rendszeres szociális segélyt megállapító jegyzőt az 
5. § (6)-(7) bekezdése szerinti következmények érvényesítése érdekében.”

(8) A R. 5. § (8) bekezdés f.) pontját követően új, g.) ponttal egészül ki:

„g.)  Az  f.)  pont  szerinti  következményekről  a  szociális  mentori  feladatokat  ellátó 
családsegítő  a  rendszeres  szociális  segélyezettet  a  kapcsolattartás  kezdetekor,  a 
nyilvántartásba vétellel egyidejűleg tájékoztatja.”

3. § (1) A R. 5. §-a a következő új 5/A. §-sal egészül ki:

„ Rendelkezésre állási támogatás

5/A. § 

(1) A rendelkezésre állási támogatás az Szt. 33.–35. §-ai, illetve a 37. §-a szerint  a 
hátrányos  munkaerő  piaci  helyzetű  aktív  korú  személyek  és  családjuk  részére  
nyújtott ellátás.

(2)  A rendelkezésre  állási  támogatást  a  jegyző  állapítja  meg  annak  az  aktív  korú 
személynek,  aki  az  Szt.  33.  §-ban foglalt  feltételeknek  megfelel.  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.

(3)  Nem  állapítható  meg  az  aktív  korúak  ellátására  való  jogosultság  annak  a  
személynek, aki

a)  előzetes  letartóztatásban  van,  elzárás  büntetését,  illetve  szabadságvesztés  
büntetését tölti,

b)  az  Szt.  3.  §  (3)  bekezdése  alá  tartozik,  és  -  a  határ  menti  ingázó  
munkavállalókat kivéve - tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának  
gyakorlásával felhagyott,
c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,
d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,
e)  az  Flt.  szerint  az  álláskeresési  támogatás  megállapításához  szükséges  
munkaviszonnyal rendelkezik,
f) katonai szolgálatot teljesít,
g)  közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje  
szerint  tanulmányokat  folytat,  vagy  az  Flt.  szerint  képzési  támogatásként  
keresetpótló juttatásban részesül. /Szt. 34. §/

(4)  A rendelkezésre állási  támogatás havi összege az öregségi  nyugdíj  mindenkori  
legkisebb összege. /Szt. 37. § (3)/



(5)  Közfoglalkoztatásban  részt  vevő  személy  esetében  a  rendelkezésre  állási  
támogatásnak  a  Szt.  25.  §  (4)-(6)  bekezdése  szerinti  felülvizsgálatát  a  
közfoglalkoztatás megszűnését követően kell lefolytatni. /Szt. 37. § (4)/

(6) Az Szt. 35. § (1) bekezdése szerint az a személy, akinek az aktív korúak ellátására  
való jogosultságát megállapították – a Szt. 37/B. §-ban foglaltak szerinti kivétellel  
- az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba  
vételét,  és  teljesíti  az  elhelyezkedése  érdekében  megkötött  álláskeresési  
megállapodásában foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban vesz részt.

(7) Az (1) bekezdés szerinti álláskeresési megállapodásban az állami foglalkoztatási  
szerv  -  a  személy  szociális  helyzetéhez  és  mentális  állapotához  igazodóan  -  
előírhatja a családsegítő szolgálattal való együttműködést,  amely kiterjedhet az  
egyéni  képességeket  fejlesztő  vagy  az  életmódot  formáló  foglalkozáson,  
tanácsadáson,  illetőleg  a  munkavégzésre  történő  felkészülési  programban  való  
részvételre is.

(8) Rendelkezésre  állási  támogatás  illeti  meg  az  Szt.  35.  §  (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.”

4. § (1) Jelen rendelet 2009. április 09-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.

           (2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről és a módosított 
rendeletek egységes szerkezetben történő közzétételéről a jegyző gondoskodik.

K.m.f.

Fekete László sk.       Dr. Gyirán Viktor sk.
 polgármester              jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem a helyben szokásos módon!
Petőfibánya, 2009. 04. 09.

Dr. Gyirán Viktor
jegyző


