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Az Ön által feltett _Mi lesz azokkal, akik a segélyezés átalakítása előtt rendszeres szociális

segélyt kaptak, de a törvény egyéb szabályai miatt ina ellátás nélkül maradnak?" cím ű
írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A szociális ellátórendszert érintő , 2015 . március 1-jén hatályba lép ő módosítások célja eg y
világos, áttekinthet ő ellátórendszer kialakítása, ahol minden szereplő felelőssége
egyértelműen meghatározott . Az átalakítás nagy hangsúlyt fektet továbbá a ne m
foglalkoztatott személyek aktivizálására, annak érdekében, hogy mindenki, ak i
foglalkoztatható, segély helyett munkából szerezze meg a megélhetéshez szüksége s
jövedelmet, hiszen a szegénységb ő l való kiemelkedés elsődleges eszköze a munka. Ennek
érdekében jelentősen emelkedett a közfoglalkoztatás céljára rendelkezésre álló forrás .

E céllal összhangban került átalakításra 2015 . március 1-jét ől kezdődően az aktív korúak
ellátásának rendszere . A rendszeres szociális segély elnevezésű ellátás ettől az időponttó l
kezdve átalakult akként, hogy azok a személyek, akik számára az aktív munkaer ő -piac i
eszközök, illetve a közfoglalkoztatás segítséget nyújthat, a továbbiakban ne passzí v
ellátásban, hanem az álláskeresőként való együttműködéshez kötött foglalkoztatás t
helyettesítő támogatásban részesüljenek . A rendszeres szociális segély helyébe lép ő ellátás ,
azaz az egészségkárosodási és gyerrnekfelügyeleti támogatás az egészségkárosodott és a
gyermekük felügyeletét megoldani nem tudó személyek ellátásává vált ,

Tekintettel arra, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2013 . december 31-én
mindössze 2675 olyan család volt, ahol az egyik családtag foglalkoztatást helyettesít ő
támogatásra, míg a másik rendszeres szociális segélyre volt jogosult, az egy család-egy segél y
szabály az átalakítással érintett személyek töredékét érinthette . Ezekben a családokban i s
lehetőség van arra, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban nem részesülő családtag
is álláskeresőként regisztráljon, és ekként közfoglalkoztatásban vegyen részt, hiszen a z
álláskeresési vagy szociális ellátásban nem részesül ő álláskeresők a közfoglalkoztatás egyik
célcsoportját jelentik .

A nehéz helyzetben él ők számára az önkormányzatok a települési támogatás formájában
nyújthatnak segítséget . A települési támogatás formáit, feltételrendszerét a települések a helyi
viszonyokhoz és lehetőségekhez mérten maguk határozhatják meg . Bár a települési támogatás
tekintetében az önkormányzatok dönthetik el, hogy milyen célra, mekkora támogatás t
biztosítanak, a központi költségvetés továbbra is támogatja az alacsony adóer ő-képességű



települések szociális feladatainak ellátását . E célra az idei költségvetésben 30 milliárd forin t
áll rendelkezésre . Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek a rászorulók ellátását nem tudják
megfelelően biztosítani, lehetőségük van rendkívüli támogatást igényelni a
Belügyminisztériumtól ,

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatáshoz kapcsolódó család i
jövedelemhatár összege a költségvetési lehetőségekre figyelemmel került meghatározásra ,
tekintetbe véve a nyugellátások 2015 . január 1-jei emelésének mértékét is .

Fontosnak tartom jelezni továbbá, hogy a szociális törvény a foglalkoztatást helyettesít ő
támogatásra jogosult személyek részére el ő írt 30 nap időtartamú tevékenységi kötelezettségb e
beszámító időtartamok meghatározásakor kifejezetten tekintettel volt azokra a helyzetekre ,
amelyekben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek részére –
munkalehetőség hiányában — közfoglalkoztatás nem biztosítható, ezért számos egyé b
tevékenységfajta (munkaerőpiaci-programban való részvétel, képzés, közérdekű önkéntes
tevékenység) végzésével teljesíthet ő ez a kötelezettség .

Budapest, 2015 . április 13 .
Üdvözlettel :

Rétvári Bence
államtitkár
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Kövér László úrnak,
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Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajo s
(MSZP) országgyű lési képviselő által feltett „Mi lesz azokkal, akik a segélyezés átalakítás a

előtt rendszeres szociális segélyt kaptak, de a törvény egyéb szabályai miatt ma ellátás nélkü l

maradnak?” című , KJ4070. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015 . április 13 .

Tisztelettel''

Rétvári Bence
államtitkár
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