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Az Országgyőlés 2008. december 15-én fogadta el az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvényt, mely 2009. január 1. napján lépett hatályba.
A hivatkozott törvény szükségessé tette az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2008. (V.15.) számú
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.
A törvény az „Út a munkához” elnevezéső program segítségével alapvetıen átalakítja a rendszeres szociális
segélyezés gyakorlatát. A program kiemelt célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek
–, akik 2008. évig egy típusú ellátásban, rendszeres szociális segélyben részesültek – a korábbiaknál
fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy
rendszeres munkajövedelemhez jussanak.
A szociális törvény módosításával 2009. január 1-tıl a hátrányos munkaerı-piaci helyzető, aktív korú
személyek ellátórendszere differenciálódik. A korábbi rendszeres szociális segély elnevezés „Aktív
korúak ellátása”-ra változik, amely egy győjtıfogalom, kétféle ellátási formát foglal magába:
a)
rendszeres szociális segélyezettek – jogosultak az egészségkárosodottak, az 55 év felettiek, illetve
azon személyek, akik 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a családban élı
gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül GYES-ben, GYED-ben, GYÁS-ban
és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben /pl.: bölcsıde, óvoda, iskolai
napközi stb./ nem tudják biztosítani. A rendszeres szociális segély továbbra is család típusú marad,
azaz egy családból csak 1 fı részesülhet ellátásban. A segély havi összege a család szerkezetétıl és
jövedelmétıl függıen a nyugdíjminimum 90 %-ától /jelenleg: 25.650,-Ft/ – a nettó minimálbér
összegéig /jelenleg: 57.815,-Ft/ terjedhet. A rendszeres szociális segélyben részesülık a segély
folyósításának feltételeként továbbra is kötelesek együttmőködni a Családsegítı Szolgálattal.

A rendszeres szociális segélyben részesülık munkavégzésre nem kötelezhetık, de az 55 év felettiek,
illetve a 14 éven aluli gyermeket nevelık dönthetnek úgy, hogy inkább dolgozni szeretnének. Ez
esetben errıl az önkormányzattal – ha az közcélú foglalkoztatásukat biztosítani tudja – 1 év
idıtartamra megállapodást kötnek, de akkor már nem a rendszeres szociális segély, hanem a
rendelkezésre állási támogatás illeti meg ıket és az arra vonatkozó együttmőködési kötelezettséget
kell teljesíteniük.
b)

Rendelkezésre állási támogatásban részesülık – azon a./ pontba nem sorolható személyek, akik a
közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból nem tudnak részt venni. Az aktív korúak ellátására
való jogosultság megállapítását követıen az állami foglalkoztatási szerv álláskeresıként veszi
nyilvántartásba, és velük álláskeresési megállapodást köt.
Ezen személyi kör részére az önkormányzat biztosítja a közcélú foglalkoztatásba történı
részvételüket. A közcélú foglalkoztatás idıtartamára munkabér, arra az idıszakra, amikor a közcélú
foglalkoztatásban nem vesznek részt, rendelkezésre állási támogatás illeti meg ıket.
A rendelkezésre állási támogatás összege fix, a család létszámától függetlenül a nyugdíjminimum
összegével egyezik meg /2009-ben 28.500,-Ft/, és egy családban több személy is jogosult lehet rá.
Speciális szabályok vonatkoznak azokra, akik 35. életévüket nem töltötték be és általános iskolai
végzettséggel nem rendelkeznek. Esetükben az együttmőködés elsıdleges formája a képzésben való
részvétel, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére irányul. A képzés lebonyolítása a
Munkaügyi Központ feladata.

A közfoglalkozatás hatékony megvalósítása érdekében a települési önkormányzatoknak 1 éves idıtartamra
közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük, melynek határideje február 15. /2009. évben: április 15./
A közfoglalkoztatási terv a Kıszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Tanács döntése alapján
kistérségi szinten kerül elkészítésre.
Az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségét kizárólag a rendszeres szociális segélyezettek esetében
írja elı a szociális törvény. A rendszeres szociális segélyezettek is kötelesek az együttmőködésre /az
egészségkárosodottak kivételével/. A szabályozásnak ki kell terjednie az együttmőködésre kijelölt szerv
meghatározására, az együttmőködés eljárási szabályaira, a beilleszkedést segítı program típusaira, valamint
az együttmőködés megszegéseinek eseteire.
Az együttmőködésre kijelölt szervként a Kıszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérség Társulás
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata lett kijelölve. Az eljárási szabályokat, valamint beilleszkedést
segítı program típusait, valamint az együttmőködési kötelezettség megszegésének esetei a Szolgálat
vezetıjével közösen került kidolgozásra.
A tervezetet megtárgyalta és elfogadta a Társulás Jegyzıi Kollégiuma, valamint Társulási Tanácsa.

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, és a jelen elıterjesztés
mellékletét képezı módosító rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

A szavazás módja: nyílt szavazás, a rendeletalkotáshoz – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 15. § (1) bekezdésére – a Képviselı-testület minısített többségő /a megválasztott
képviselık több mint felének/ szavazata szükséges.

Velem, 2009. április 22.
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