TÁJÉKOZTATÁS AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁBAN RÉSZESÜLŐ
(FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA JOGOSULT) SZEMÉLYEK
BÉRÉRE ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRE VONATKOZÓAN

Jogosultság megszüntetésére vonatkozó szabályok
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36. § (2)
bekezdése alapján meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek
a) aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés keretében számára felajánlott,
az Flt. 54. § (10a)-(10c) bekezdésében foglaltak szerinti munkalehetőséget nem fogadja el
(a felajánlott munkát minden esetben, akár évente több alkalommal is köteles
elfogadni), vagy a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti,
továbbá, akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli
felmondással szüntette meg;
b) akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt az álláskeresők
nyilvántartásából;
c) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló
határozatban foglalt határidőig nem kérelmezi az álláskeresőként történő nyilvántartásba
vételét;
d) aki a 33. § (7) bekezdés szerinti feltételek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget; vagy
e) aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának a 25. § (4) bekezdés
b) pontja szerinti éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap
időtartamban
ea) közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy
eb) kereső tevékenységet nem folytatott, vagy
ec) munkaerő-piaci programban nem vett részt, vagy
ed) az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben
nem vett részt vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban.
Együttműködési kötelezettség
Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2011. (IX.1.) számú rendelete
III. fejezet 10. §-a alapján
/6/ A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy köteles a Szt. tv. 35. § (3)
bekezdésében foglalt együttműködési kötelezettségre.

/7/ A foglalkoztatást helyettesítő támogatást kérelmező, illetve az ellátásra jogosult személy
köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. A lakókörnyezet rendezettségére
vonatkozóan a Szt. 35. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.
/8/ A foglalkoztatást helyettesítő támogatást kérelmező, illetve az ellátásra jogosult a (3)
bekezdésben előírt kötelezettségét megszegi, ha:
a) a lakóépület állaga veszélyezteti az emberi életet és testi épséget;
b) a lakóház környezetében jelentős mennyiségű hulladékot halmoz fel;
c) a lakóház környezetében csekély mennyiségű, de emberi egészségre ártalmas
veszélyes hulladékot halmoz fel;
d) az udvar, a kert rendben tartását, illetve az udvarban, kertben található tárgyak rendben
tartását elmulasztja;
e) a kerítéssel kívül határos területen, járdán hulladékot tárol;
f) az épület, járda hó- és jégmentesítési kötelezettségét elmulasztja;
g) egészségügyi kártevők elszaporodásának meggátolását elmulasztja;
h) a házi állatokat nem az önkormányzat mezőgazdasági haszonállatok tartásáról szóló
13/2008. (XII.2.) KT. Számú rendeletnek megfelelően tartja;
i) az ingatlana előtti csapadékvíz elvezető árok tisztántartásáról nem gondoskodik,
valamint az ingatlan előtti terület rendben tartását (fűnyírás) elmulasztja.
/9/ A /4/ bekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést a Polgármesteri Hivatal
folyamatosan/ meghatározott időközönként ellenőrzi/ ellenőrizheti.
Amennyiben megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított rendezett
lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a kérelmezőt, illetve
az ellátásra jogosultat annak teljesítésére 10 napos határidő kitűzésével a jegyző – az
elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja.
Munkabérre vonatkozó szabályozás
A 2011. szeptember 1-től hatályos 170/2011. (VIII. 24.) számú, a közfoglalkoztatási bér és a
közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló kormányrendelet alapján a rövid
időtartamú közfoglalkozatás esetén 4 órás foglalkoztatásnál olyan bruttó bért kell
megállapítani, amelynek nettó összege nem kevesebb, mint a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás összege. 4 órás közfoglalkoztatás esetén a megállapítandó bruttó bérnek 34 546 Ft
összegűnek kell lenni, hogy a munkavállaló 28 500 Ft-ot kapjon nettó bérként.

