
A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
főbb változásai: 
 

1.) Az Szt. kiegészül: 
1. Az Szt 10. §- ának (4) bekezdése a következő 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.” 
 
2. Az Szt 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) a jegyző az aktív korúak ellátására jogosultak tekintetében a 18.§ a)-c), f), h), 
valamint k) pontjaiban meghatározott adatokról az állami foglalkoztatási 
szervezet- annak törvényben meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási 
feladatai teljesítésének elősegítésére- folyamatos elektronikus adatkapcsolat 
keretében tájékoztatja.” 
 
3. Az Szt.25. §- a a következő (11)-(12) bekezdéssel egészül ki: 
„(11) A (7) bekezdés b)-c) pontja alkalmazásában nem minősül 
keresőtevékenységnek a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy 
közfoglalkoztatásban való részvétele. 
(12) A jövedelemszámításnál 
a) a (4)-(6) bekezdés szerinti felülvizsgálat során annak a havi rendszeres szociális 
ellátásnak az összegét, melynek összegére vagy jogosultsági feltételeinek 
fennállására a felülvizsgálat vonatkozik, 
b) a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság, vagy a jogosultság 
jövedelmi feltételének (4) és (6) bekezdés szerinti felülvizsgálata során a 
rendelkezésre állási támogatásra jogosult közfoglalkoztatásban való részvételéből 
származó jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni.” 
 
4. Az Szt. II. Fejezetének I. címe a következő 26/A. §-sal egészül ki: 
„26/A. § (1) A 25. § (4) bekezdésében meghatározott szociális ellátásban részesülő 
személy az ellátása terhére előleg kifizetését kérelmezheti a jegyzőtől. A kérelem a 
jogosultság időtartama alatt a hónap 5. napjától 25. napjáig nyújtható be. 
(2) Előlegként a folyósított ellátás havi összegének legfeljebb 50%-a 
kérelmezhető. 
(3) Az előleget a jegyző a kérelem benyújtásának időpontjától számított három 
munkanapon belül- a kérelmezett összeg 100Ft-ra történő felfelé kerekítésével- 
egyszerűsített határozattal állapítja meg. 
(4) Az előleget a folyósításra kerülő ellátás- közfoglalkoztatás esetén a 
közfoglalkoztatásból származó havi kereset összege- terhére, hat egyenlő 
részletben kell levonni. A levonás az előleg kifizetését közvetlenül követő 
folyósítással kezdődik. 
(5) Az előleg teljes összegének levonásáig újabb előleg nem állapítható meg. 
(6) Amennyiben a szociális ellátásra való jogosultság az előleg teljes levonását 
megelőzően szűnik meg, az ellátásban részesült személy még fennálló 
tartozásának visszafizetése a jogosultság megszűnésének napjával egy összegben 
válik esedékessé. Ha az ellátásra való jogosultság a jogosult, továbbá ápolási díj 
esetén az ápolt halála miatt szűnik meg, a tartozást nem kell visszafizetni.” 
 



5. Az Szt. a 33. §-át megelőzően a következő alcímmel egészül ki és ezzel 
egyidejűleg a 33-37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ Aktív korúak ellátása 
33. § (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 
c) aki fogyatékossági támogatásban részesül 
(az a-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy), 
vagy 
d) akinek esetében a munkanélküli 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, gyermeknevelési 
támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási 
járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, az 
ideiglenes 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 ás módon nem biztosított, és 
keresőtevékenységét- ide nem értve a közfoglalkoztatást és az alkalmi 
munkavállalói kiskönyvvel végzett munkát- nem folytat. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a 
családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. 
(3) Az (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti előzetes együttműködés időtartamának 
számításánál az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelmet 
benyújtó személy által elvállalt munka időtartamát is figyelembe kell venni. 
(4) Az aktív korúak ellátására való jogosultság 
a) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben az Flt. alapján folyósított 
álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől, 
b) az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a keresőtevékenység 
megszüntetésétől, 
c) az (1) bekezdés g) pontja szerinti rendszeres pénzellátás folyósításának 
megszűnésétől számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelem alapján 
állapítható meg. 
34. § Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a 
személynek, aki 
a) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés 
büntetését tölti, 



b) a 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 egy éves 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. 
35.§(1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát 
megállapították- a 37/B. §-ban foglaltak szerinti kivétellel- az állami 
foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és 
teljesíiti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásban 
foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban részt vesz. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti személy köteles a neki az álláskeresési megállapodás, 
illetőleg a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadni, ha 
a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggyel 
alacsonyabb szintű végzettségnek vagy az általa utoljára legalább hat hónapig 
betöltött munkakör képzettségi szintjének, valamint az Flt. 25 § (2) bekezdése b) 
pontjának megfelel, továbbá 
b) a munka 
ba) teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az Flt. 25. §-a (2) bekezdése 
d) pontjának megfelel, és a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező 
legkisebb munkabér összegét, vagy 
bb) részmunkaidős foglalkoztatás esetén megfelel annak a feltételnek, hogy a 
munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje az 
Flt.25.§-a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott időtartam felét nem 
haladhatja meg, és a várható havi kereset legalább a mindenkori kötelező 
legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri. 
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti személy az aktív korúak ellátására való 
jogosultsága megállapításának időpontjában a 35. életévét nem töltötte be, és 
általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik- az (5) bekezdésben foglalt 
eltéréssel- olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai 
végzettség megszerzésére vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges, külön 
jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzésére irányul. A 
képzésben való részvétel részletes szabályait az álláskeresési megállapodás 
tartalmazza. 
(5) A (4) bekezdés szerinti személy az aktív korúak ellátására való jogosultság 
megállapításától a képzésbe történő bekapcsolódásáig terjedő időtartamra- 
amennyiben ez az időtartam a 30 napot meghaladja- közfoglalkoztatásban vesz 
részt. 
(6) 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. 36.§ (1) A közcélú munka megszervezése a 



települési önkormányzat feladata. A közcélú munka megszervezését a települési 
önkormányzat társulás vagy más szervezet útján is végezheti. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában közcélú munka alatt azon állami vagy helyi 
önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítéséről- jogszabály 
alapján- a helyi önkormányzat gondoskodik. 
(3) Közcélú munka keretében foglalkoztatható 
a) a 35. § (1) bekezdése vagy a 37/C. § (4) bekezdése szerinti személy, vagy 
b) a 33. § (1) bekezdésének f)-g) pontjában foglaltak szerint előzetesen 
együttműködő személy, vagy 
c) aki a folyamatban lévő közcélú foglalkoztatásból eredően szerez álláskeresési 
támogatásra való jogosultságot, a (4) bekezdés szerinti munkaviszonyának 
lejártáig, vagy 
d) akinek a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződése időtartama alatt az 
aktív korúak támogatására való jogosultságát megszüntették, a (4) bekezdés 
szerinti munkaviszonyának megszüntetéséig. 
(4) A közcélú munkavégzésére- legalább hatórás napi munkaidővel, valamint 
legalább évi kilencven munkanap munkavégzési időtartammal- határozott idejű 
munkaviszonyt kell létesíteni. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell 
a) A munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a munkáltató 
megnevezését és székhelyét, adószámát, adóazonosító jelét, 
b) azt, hogy a szerződés közcélú munkavégzésre jött létre, 
c) a határozott időre szóló munkaviszony létesítésének és megszűnésének naptári 
napját, valamint azt, hogy a lakcímbejelentés napján megszűnik a munkaviszony 
akkor is, ha a munkavállaló lakcímének megváltozása miatt részére az aktív 
korúak ellátása megállapítására más jegyző válik illetékessé, kivéve, ha a régi és 
az új lakcím szerinti önkormányzat a közfoglalkoztatási feladatok ellátását 
együttműködési megállapodás vagy társulás keretében végzi, 
d) személyi alapbért, 
e) a munkakört, 
f) a munkavégzési helyet, valamint 
g) azt, amiben a felek megállapodnak. 
(5) A foglalkoztató a foglalkozás- egészségügyi szakellátást nyújtó szolgálatnál 
kezdeményezheti a (3) bekezdés szerinti személy adott munkakörre való 
alkalmasságának körében adott vélemény felülvizsgálatát. 
37.§ (1) A 35.§ (1) bekezdése szerinti személyt arra az időtartamra, amikor 
a) közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben és 
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 35. § (1) bekezdése szerinti személy esetében az aktív korúak ellátására való 
jogosultságot megállapító határozatban egyidejűleg rendelkezni kell a 
rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság megállapításáról. 
(3) A rendelkezésre állási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege. 
(4) Közfoglalkoztatásban részt vevő személy esetében a rendelkezésre állási 
támogatásnak a 25. § (4)-(6) bekezdése szerinti felülvizsgálatát a 
közfoglalkoztatásnak a 25. § (4)-(6) bekezdése szerinti felülvizsgálatát a 
közfoglalkoztatás megszűnését követően kell lefolytatni.” 
 

 



6. Az Szt. 132.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza 
a rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő 
személyek együttműködésének eljárási szabályait, a beilleszkedést segítő 
programok típusait és az együttműködés megszegésének eseteit.” 

 
2.) Az Szt rendelkezései módosulnak: 
1. Az Szt. 18.§-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a § a 
következő j-k) ponttal egészül ki: 
/a jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, 
fenntartása és megszűntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza/ 
„d) a jogosult tartására köteles személy természetes személyazonosító adatait” 
„j) az aktív korúak ellátására jogosult személynek a foglalkoztatására irányuló jogviszony 
létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok hiányában vagy a jognyilatkozatok 
alakszerűségére vonatkozó rendelkezések megsértésével végzett keresőtevékenységére ( a 
továbbiakban: jogellenes munkavégzés) vonatkozó, külön törvényben foglalt adatokat), 
k) A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy iskolai végzettségét és 
szakképzettségét.” 
 
2. Az Szt 19.§-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy három hónapnál 
hosszabb ideig részesül időskorúak járadékában vagy a 43/B § alapján ápolási díjban, 
továbbá ha az aktív korúak ellátására való jogosultsága három hónapot meghaladó 
időtartamban fennáll, a jegyző erről a tényről értesíti a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személy lakóhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti 
hatóságot.” 
 
3. Az Szt 25. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 
a) A települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint 
aa) időskorúak járadékát, 
ab) rendelkezésre állási támogatást, 
ac) rendszeres szociális segélyt, 
ad) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, 
 
b) A települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az 

önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint 
ba) a 38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatást, 
bb) a 43/B.§ (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, 
bc) átmeneti segélyt, 
bd) temetési segélyt, 
állapít meg ( a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). 
 
(4) Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra ( a 
továbbiakban együtt havi rendszeres szociális ellátás), valamint a rendelkezésre állási 
támogatásra való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente 
legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a 
feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben 
tovább kell folyósítani.” 
 



4. (2) Az Szt. 25. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a havi rendszeres 
szociális ellátás összegét, valamint a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság 
jövedelmi feltételének fennállását felül kell vizsgálni, ha az ellátás megállapításának 
alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál 
figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok létszáma megváltozott.” 
 
5. (3) Az Szt. 25.§-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(10) Ha a (4)-(6) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként a havi rendszeres 
szociális ellátásra vagy a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság megszűnik, 
Akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával meg kell 
szüntetni.” 
 
6. Az Szt. 37/A-37/G.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„37/A § (1) A települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását 
magára vállaló önkormányzati társulás 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, illetve társulás esetén a társulási megállapodásban kijelölt 
személy előzetes véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási szervnek, illetve a 
2000 fő feletti települések esetében a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. Az állami 
foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv tervezetével 
kapcsolatos véleményéről annak kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja a 
települési önkormányzatot. Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv és a 
szociálpolitikai kerekasztal határidőben nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy 
a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetért.  
A települési önkormányzat képviselő testülete, illetve a társulás döntéshozó szerve az 
állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal véleményének ismeretében a 
közfoglalkoztatási tervet évente február 15-éig, a 2009. évben április 15-ig fogadja el. 
(2) A közfoglalkoztatási terv tartalmazza 
a) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható 
összetételét, 
b) a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok 
megjelölését és várható ütemezését, 
c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot, 
d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. 
(3) A közfoglalkoztatási tervet az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni a 
kincstárnak. Ha a települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását 
magára vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatási tervet az (1) bekezdés szerinti 
időpontig nem fogadja el, akkor az elfogadott közfoglalkoztatási tervnek a kincstárhoz 
történő megérkezéséig a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra a 124.§ (2) 
bekezdése szerint biztosított állami támogatás 15%-át. 
(4) A közfoglalkoztatási terv módosítható, ha érvényességének időtartama alatt a (2) 
bekezdés szerinti körülményekben lényeges változás következik be. 
37/B.§ (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság 
kezdő napján 
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy 



c) 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) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való 
jogosultság megállapítását követően következik be, a jogosult részére a rendszeres 
szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától kell 
folyósítani. 
(3) Ha az (1) bekezdés a), illetve c) pontja szerinti valamely feltétel megszűnik, a feltétel 
megszűnését követő hónap első napjától a 35.§ (1) bekezdése szerinti együttműködési 
kötelezettséget kell előírni. A feltétel megszűnésének hónapjára- amennyiben az aktív 
korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll- rendszeres szociális segély jár. 
37/C. § (1) A 37/B. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti esetekben a rendszeres 
szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a 
települési önkormányzat által kijelölt szervvel ( a továbbiakban: együttműködésre kijelölt 
szerv) a 37/D.§ szerinti együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.) 
(2) Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. A 
rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult 
családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér 
mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár 
összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával. 
(3) Ha a rendszeres szociális segély összege a (2) bekezdésben foglalt számítás szerint a 
havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell 
megállapítani. 
(4) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a települési önkormányzattal kötött 
megállapodásban vállalhatja a 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 35.§ (1) bekezdése szerinti személyekre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ideértve az együttműködés megszegésének a 37/F. 
§ (1) bekezdésének b) pontja szerinti jogkövetkezményeit is. A megállapodást kötő 
személy rendszeres szociális segélyre nem jogosult. 
37/D. § (1) A 37/B .§ (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres 
szociális segély folyósításának feltételeként a települési 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) A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy szociális 
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet 
a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, 
b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az 
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg munkavégzésre történő 
felkészülést segítő programban való részvételre, 



c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő 
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés 
megszerzésére. 
(3) A települési önkormányzat rendeletben szabályozza az (1)-(2) bekezdés szerinti 
együttműködés eljárási szabályait, továbbá a beilleszkedést segítő programok típusait és 
az együttműködés megszegésének eseteit. 

(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti együttműködés intézményi feltételeiről a települési 
önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik. 
37/E.§ (1) Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nem a közfoglalkoztatás, illetve az 
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés körébe tartozó keresőtevékenységet 
kezd, és ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének eleget tett, részére 

a) a keresőtevékenység kezdő napjától számított három hónapig az öregségi 
nyugdíjminimum legkisebb összegének 50%-át, a rendszeres szociális segélyben 
részesülő személy esetében- amennyiben a rendszeres szociális segély az öregségi 
nyugdíjminimum legkisebb összegének 25%-át , a rendszeres szociális segélyben 
részesülő személy esetében-amennyiben a rendszeres szociális segély az öregségi 
nyugdíjminimum legkisebb összegének 50%-át nem éri el- legfeljebb a rendszeres 
szociális segély havi összegét, 

b) az a) pont szerinti időtartam lejártát követő naptól számított három hónapig az 
öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 25%-át, a rendszeres szociális 
segélyben részesülő személy esetében- amennyiben a rendszeres szociális segély az 
öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 25%-át nem éri el- legfeljebb a 
rendszeres szociális segély havi összegét kell folyósítani, feltéve, hogy az aktív korúak 
ellátására jogosult személy keresőtevékenysége folyamatosan fennáll. Ebben az 
esetben a 25.§ (7) bekezdésének b) pontját nem kell alkalmazni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbfolyósítás időtartama alatt 
a) az aktív korúak ellátására való jogosultságot, illetve a rendszeres szociális segély összegét 
felülvizsgálni nem kell,  
b) az aktív korú személynek a 35. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítésére irányuló, illetőleg 
a 37/D.§ szerinti együttműködési kötelezettsége nincs, azonban a keresőtevékenység 
folyamatos fennállását havonta igazolnia kell. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti továbbfolyósításra a továbbfolyósítás megszűnését követő hat 
hónapon belül ismételten nem kerülhet sor. 
37/F.§ (1) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát 

a) annak a személynek, 
aa) akire vonatkozóan a 34.§ szerinti körülmények valamelyike bekövetkezett, 
ab) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy összegének 
felülvizsgálatára irányuló, a 25.§ (4)-(6) bekezdése szerinti eljárást akadályozza, így 
különösen ha a nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének írásbeli felszólítás 
ellenére sem tesz eleget, 
ac) aki keresőtevékenységet folytat, ide nem értve a közfoglalkoztatást, valamint az 
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést, 
ad) akire vonatkozóan a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét a (4) 
bekezdés szerinti felfüggesztésről szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított két éven 
belül ismételten megállapította, 
b) annak a 35. § (1) bekezdése, illetőleg 37/C,. § (4) bekezdése szerinti személynek, 
ba) aki a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy 
közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá, akinek a 
közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette 
meg, 



bb) akit az állami foglalkoztatási szerv- neki felróható okból- törölt az álláskeresők 
nyilvántartásából, 
bc) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról 
szóló határozatban foglalt határidőig nem kezdeményezi az álláskeresőként történő 
nyilvántartását illetőleg az álláskeresési megállapodást nem köti meg, 
c) annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális 

segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló 
együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. 

(2) Az aktív korú személy részére az aktív korúak ellátására való jogosultság a 
megszüntetéstől számított harminchat hónapon belül- ide nem értve az (1) bekezdés a) 
pontjának ab) alpontja, ad) alpontja valamint a b)-c)pontjai szerinti megszüntetési esetet- az 
előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható, 
amennyiben a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak. 
(3) Az (1) bekezdés a) pontjának ac) alpontjában meghatározott esetben a megállapított 
ellátást- továbbfolyósítás feltételeinek fennállása esetén- csak a 37/E.§ (1) bekezdésében 
meghatározott időtartam leteltét követően kell megszüntetni. 
(4) A jegyző a jogellenesen munkát végző, a 35.§ (1) bekezdése, illetőleg a 37/C.§ (4) 
bekezdése szerinti személy, illetve a rendszeres szociális segélyben részesülő személy 
ellátásra való jogosultságát- a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét megállapító jogerős és 
végrehajtható határozata alapján, a határozat jogerőre emelkedését követő hónap első 
napjától- egy hónap időtartamra felfüggeszti. 
37/G.§ (1) A hajléktalan személy részére megállapított aktív korúak ellátására való 
jogosultságról rendelkező határozat egy példányát meg kell küldeni a főjegyzőnek. Az 
ellátásra való jogosultságot megállapító jegyző 5 napon belül értesíti a főjegyzőt, ha a 
rendelkezésre állási támogatás folyósításának feltételei fennállnak. 
(2) A főjegyző az aktív korúak ellátására jogosult hajléktalanokról a 18.§-ban szabályozott 
nyilvántartást vezeti és gondoskodik a rendelkezésre állási támogatásnak vagy a rendszeres 
szociális segélynek a hajléktalan személy által meghatározott, határozatban foglalt címre 
történő folyósításáról. 
(3)Ha a hajléktalan személy a (2) bekezdés szerint folyósított ellátást három hónapos 
időtartamon keresztül nem veszi át, a segély folyósítását a főjegyző szünetelteti és erről a 
tényről az ellátást megállapító jegyzőt tájékoztatja, aki dönt az ellátás fenntartásáról, illetve 
megszüntetéséről. 
(4) Ha ugyanazon hajléktalan személy részére két vagy több jegyző döntése szerint 
egyidejűleg kellene a (2) bekezdés szerinti ellátást folyósítani, csak az utóbb megállapított 
ellátás folyósítható. Ilyen esetben a főjegyző tájékoztatja az ellátásra való jogosultságot 
korábban megállapító jegyzőt az általa megállapított ellátás folyósításának megszűntetéséről. 
(5) A fővárosban az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása a hajléktalan 
személyek vonatkozásában a főjegyző feladata. 
(6) a 35.’§ (1) bekezdésének hatálya alá tartozó hajléktalan személy 
a) számára az a települési önkormányzat szervez közcélú munkát, amelynek jegyzője az 
ellátásra való jogosultságot megállapította, 
b) együttműködési kötelezettsége az ellátást megállapító jegyző székhelye szerint illetékes 
állami foglalkoztatási szervvel áll fenn. 
(7) A 37/B.§ (1) bekezdésének hatálya alá tartozó hajléktalan személy 37/D.§ (1) bekezdése 
szerinti együttműködési kötelezettsége azzal a települési önkormányzat által kijelölt szervvel 
álll fenn, amely jegyzőjének határozata alapján a főjegyző a rendszeres szociális segélyt 
folyósítja. 
(8) Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot az (5) bekezdés szerint a 
főjegyző állapította meg, a (6)-(7) bekezdésben foglaltaktól eltérően) a 35. § (1) bekezdésének 



hatálya alá tartozó hajléktalan személy részére a fővárosi önkormányzat szervez közcélú 
munkát, és együttműködési kötelezettsége az általa megjelölt tartózkodási helye szerint 
illetékes állami foglalkoztatási szervvel áll fenn, 
b) a 37/B.§ (1) bekezdésének hatálya alá tartozó hajléktalan személy 37/D. § (1) bekezdése 
szerinti együttműködési kötelezettsége a fővárosi önkormányzat által kijelölt szervvel áll 
fenn. 
(9) A főjegyző által az (1)-(4) bekezdés szerint folyósított rendelkezésre állási támogatás, 
rendszeres szociális segély, valamint a közcélú munka szervezéséhez a külön törvényben 
foglaltak szerint nyújtott támogatás összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
megtéríti a fővárosi önkormányzat részére.” 
 
7. Az Szt. 50.§-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(közgyógyellátásra jogosult) 

b) A rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy.” 
 
8. Az Szt. 65. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosíthat 

a) a házi segítségnyújtást végző szolgáltató, illetve intézmény, vagy 
b) a megyei önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás és a 86. § (2) bekezdésének c) 

pontja szerinti önkormányzat, úgy, hogy a házi segítségnyújtást a 90.§ (4) bekezdése 
szerinti megállapodás útján biztosítja.” 

 
9. Az Szt. a következő 68/B §-sal egészül ki: 
„68/B. § (1) Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes 
körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, az ellátás az 
intézményvezető döntése alapján határozott időre, de legfeljebb három hónapra- a gondozási 
szükséglet vizsgálata nélkül –biztosítható. 
(2) az (1) bekezdés szerinti esetben a 96/B., illetve 94/D. § szerinti megállapodást határozott 
időre kell megkötni, és a megállapodás azt is tartalmazza, hogy ha a szociális szakértői szerv a 
határozott időtartam leteltéig nem állapítja meg a 68/A § (3) bekezdése szerinti gondozási 
szükségletet, az ellátást meg kell szüntetni. A gondozási szükséglet vizsgálata az ellátás 
megkezdését követően kezdeményezhető. 
(3) Az ellátott 119/C- 119/D. § szerinti jövedelemvizsgálatát a (2) bekezdés szerinti határozott 
időtartam alatt úgy kell kezdeményezni, hogy – a gondozási szükséglet megállapítása esetén- 
a határozott időtartam leteltével az ellátott személyi térítési díja a jegyző által kiállított 
igazolás alapján legyen megállapítható.” 
 
10. Az Szt. 115.§-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja ( a továbbiakban: 
intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató 
szolgáltatás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti 
költségvetési támogatásnak különbözete.” 
 
11. Az Szt. 119/C §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, 
egyidejűleg a bekezdés a következő c) ponttal egészül ki: 
(a jövedelemvizsgálatot) 
 „b) házi segítségnyújtás esetében az intézmény, szolgáltató vezetője a gondozási szükséglet 
megállapítását követően, 

c) idősotthoni ellátás esetében az intézmény vezetője a gondozási szükséglet 
vizsgálatának kezdeményezésével egyidejűleg”(kérelmezi a jegyzőnél). 



12. Az Szt. 124. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A rendelkezésre állási támogatás folyósított összegének 80%-át, a 37/B. § (1) bekezdése 
szerinti személynek folyósított rendszeres szociális segély összegének 90%-át, a hajléktalan 
személy részére folyósított rendelkezésre állási támogatás és rendszeres szociális segély teljes 
összegét a központi költségvetés megtéríti. 
(2) A települési önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi 
kiadások 95%-át a központi költségvetés megtéríti. Közcélú foglalkoztatásként a központi 
költségvetésből nem finanszírozható a munkavégzés, ha ugyanazon személy után egyidejűleg 
közmunka vagy közhasznú munka keretében támogatást vettek igénybe.” 
 

 


