
 
 

27/2006. (VII. 14.) sz. rendelete 
 

a pénzbeli és természetbeni nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször 
módosított 37/2004. (VII. 15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról* 

 
A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a többször módosított 1993. évi tv. (továbbiakban: 
Szt) 10. §, 25. §, 26. §, 32. § (3), 37/D. § (6) és (8), 38. § (9), 41. § (4), 45. §, 46. §, 50. § (2), 92. 
§ (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
többször módosított 37/2004. (VII. 15.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
 

1. § 
 
A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § (2) Az (1) bekezdésben foglalt kérelemhez mellékelni kell: 

- a havonta rendszeres mérhető jövedelemmel rendelkező kérelmező esetén a kérelem 
benyújtását megelőző három hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, 
vagy az utolsó három hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy a 
társadalombiztosítási igazgatási szerv igazolását, továbbá az Flt-ben foglalt szerinti 
ellátásban részesülő kérelmező  esetén a kérelem benyújtását megelőző  hónapban 
folyósított  ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség 
kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolását a nyilvántartásba 
vételről és az együttműködésről, 
- vállalkozóként nyilvántartott kérelmező esetén az illetékes APEH igazolását a 
kérelmező előző gazdasági évre vonatkozó személyi jövedelemadó alapjáról, 
- egyéb kérelmező esetén a kérelmező büntető jogi felelőssége mellett átlagos havi 
jövedelméről tett nyilatkozata, valamint a külön jogszabályban meghatározott 
vagyonnyilatkozatot.” 
     

                                                           
* Rendelkezései beépítve a 37/2004. (VII. 15.) sz. önkormányzati rendeletbe 
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2. § 

 
A Rendelet 9. § - 16. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 
Rendszeres szociális segély 

(Szt 37/A.-37/G. §)  
 

„9. § (1) Rendszeres szociális segély állapítható meg annak az aktív korú személynek, aki: 
a) egészségkárosodott, vagy 
b)   nem foglalkoztatott, 

feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított. A b) pont szerinti személy esetében a           
rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedését segítő 
programban való részvételt. 
 

(2) A nem foglalkoztatott személy (továbbiakban: együttműködésre kötelezett személy) 
együttműködésre köteles a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként az 
önkormányzat által kijelölt szervvel. 
 
  (3) A (2) bekezdésben meghatározott együttműködésre kijelölt szerv a Józsefvárosi 
Családsegítő Szolgálat ( továbbiakban: Családsegítő Szolgálat).” 
 
 

Az együttműködési eljárás szabályai 
 
„10. § (1) Az együttműködésre kötelezett személyt a Polgármesteri Hivatal köteles tájékoztatni az 
együttműködési kötelezettség eljárási menetéről és szabályairól. A rendszeres szociális segélyt 
megállapító határozat rendelkezik a Családsegítő Szolgálattal való együttműködési kötelezettség 
tartalmi elemeiről és az együttműködési kötelezettség elmulasztásának következményeiről. 
 
(2) Az együttműködésre kötelezett személy a rendszeres szociális segély megállapításának, 
folyósításának feltételeként köteles együttműködni a Családsegítő Szolgálattal.” 

 
Az együttműködésre kötelezett személy kötelezettségei és jogai 

 
„11. § Az együttműködésre kötelezett személy köteles: 

- a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15  napon 
belül  a Családsegítő Szolgálatnál megjelenni, és 
- nyilvántartásba vetetni magát, és 
- a beilleszkedését segítő programról (továbbiakban: Program) írásban megállapodni a 
Családsegítő Szolgálattal, és 
- teljesíteni a Programban foglaltakat, továbbá 
- az Önkormányzat által szervezett számára felajánlott és megfelelő munkát  elfogadni.” 

 
„12. § Az együttműködésre kötelezett személy jogosult a Családsegítő Szolgálattól írásban kérni: 

- indokolással alátámasztva más Program kidolgozását, ha a Családsegítő Szolgálat által 
elkészített javaslattal nem ért egyet, 
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- kezdeményezheti Programja megváltoztatását, módosítását, amennyiben szociális 
körülményeiben, egészségi állapotában változás áll be.” 

 
 

Az együttműködésre kijelölt szerv feladatai   
 

„13. § A Családsegítő Szolgálat, mint az együttműködésre kijelölt szerv köteles: 
a) a nem foglalkoztatott személyt a jogerős határozat alapján nyilvántartásba venni, 
b) figyelemmel kísérni a határozatban megállapított határidő betartását, és annak 

megszegése esetén megvizsgálni a mulasztás okát, 
c) tájékoztatni a nem foglalkoztatott személyt a Program elkészítésének menetéről, a 

Programok típusairól, és az együttműködés szabályairól, 
d) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az együttműködésre kötelezett 

személy bevonásával kidolgozni az egyénre szabott Programot, és arról a személlyel 
írásos megállapodást kötni, 

e) a megállapodást a megkötésétől számított 15 napon belül megküldeni a Polgármesteri 
Hivatalnak,      

f) folyamatosan kapcsolatot tartani az együttműködésre kötelezett személlyel, 
figyelemmel kísérni a Programban előírt kötelezettségek betartását legalább három 
havonkénti személyes találkozás útján, 

g) az Szt. 37/D. § (3) bekezdés d) pontja szerinti esetben a munkaügyi központ 
közreműködésével együtt kidolgozni a Programot, és kapcsolatot tartani a munkaügyi 
központtal, 

h) legalább évente írásos értékelést készíteni a Program végrehajtásáról és amennyiben 
szükséges – az érintett személy bevonásával – azt módosítani, 

i) minden év szeptember 30. napjáig a h) pont szerinti éves értékelés megküldésével 
tájékoztatni a jegyzőt a Program végrehajtásáról, 

j) 5 munkanapon belül jelzéssel élni a jegyző felé, amennyiben az együttműködésre 
kötelezett személy az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, 

k) az eredményes Program befejezését kötevő 15 napon belül a jegyző felé az értékelét 
megküldeni. 

 
 

A beilleszkedést segítő program típusai 
 

„14. § (1) Az önkormányzat az együttműködésre kötelezett személyek részére szociális 
helyzetükhöz és mentális állapotukhoz igazodóan az alábbi programtípusokat biztosítja: 

a) a Családsegítő Szolgálat keretében: 
- egyéni képességeket fejlesztő foglalkozások, 
- csoportos, egyéni önsegítő foglalkozások, 
- életmódot formáló foglalkozások, 
- oktatások, átképzések, különös tekintettel az általános iskolai végzettség és elsőfokú         
   szakképesítés megszerzésére, 
- közmunka végzés szervezése. 

b) a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat KHT keretében: 
- közhasznú munkavégzés szervezése,  
- közcélú munkavégzés szervezése. 
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c) a Munkaügyi Központ keretében:   
- álláskeresést segítő programok, 
- alkalmi munkavállalást segítő programok, 
- oktatások, átképzések.” 

  
 

Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei és következményei 
 
„15. § (1) Amennyiben az együttműködésre kötelezett személy az előírt kötelezettségeinek nem 
 tesz eleget és ezt önhibáján kívüli okként hitelt érdemlően nem tudja bizonyítani, akkor együtt 
nem működőnek minősül.  
(2) A nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségét megszegi, ha: 
           - a rendszeres kapcsolattartás céljából megadott időpontban nem jelenik meg, 
           - a beilleszkedési programban előírt kötelezettségeket egy hónapig nem teljesíti. 
 
(3) A nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, ha 

- a határozatban megjelölt időn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Családsegítő 
Szolgálattal nyilvántartásba vételének céljából, vagy 
- az előírt időpontban legalább két alkalommal nem jelenik meg, vagy 

  - az együttműködési megállapodást nem írja alá, 
 - a beilleszkedési programban előírt kötelezettségeit két hónapig nem teljesíti, vagy 
 - a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy 
 - a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget elfogadja, de a munkavégzést nem 

kezdi meg vagy a munkáltató a foglalkoztatást rendkívüli felmondással szüntette                
meg.      

   
(4) A megjelenési kötelezettség elmulasztása csak orvosi igazolással, a felajánlott munkára való 
egészségügyi alkalmatlanság csak munka alkalmassági vizsgálat alapján kiállított szakorvosi 
igazolással igazolható. 
 
(5) A (2) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettség megszegése esetén a segély 
összegét 3 hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani. 
 
(6) A (3) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül 
történő ismételt megszegése esetén  a segély folyósítását meg kell szüntetni.” 
 
„16. § (1) A Józsefvárosi Önkormányzat az együttműködésre kötelezett és álláskereső személyek 
foglalkoztatására legalább 30 munkanapos közhasznú, közcélú munkát vagy közmunkát szervez. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közhasznú, közcélú munka megszervezője és lebonyolítója 
a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht., a közmunka megszervezésének 
lebonyolítója a Családsegítő Szolgálat. 
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott közfoglalkoztatás területei: 
  a) kerületi intézmények karbantartási munkái, 
  b) téli közterületi munkák, 
  c) kijelölt parkok, terek parkfenntartása, 
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  d) általános közterületi takarítások, szemétszállítás, 
  e) közigazgatási adminisztratív feladatok, 
  f) szociális feladatok, 
  g) építőipari szakipari munka. 
 
(4) A Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. köteles félévente összefoglaló jelentést 
készíteni az önkormányzatnak az általa foglalkoztatott együttműködésre kötelezettek és 
álláskeresők tevékenységéről, -helyzetéről.” 

 
Vegyes, záró és hatályba léptető rendelkezések 

 
3. § 

 
(1) Jelen rendelet 1-2. §-ai 2006. július 15. napján lépnek hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével a Rendelet 28. § -a 2007. január 01. napján hatályát 

veszti. 
 

 

Budapest, 2006. július 06. 
 
 
 
 
 

dr. Xantus Judit Csécsei Béla 
jegyző polgármester 

 
 
 
 
 


