
                Aktív korúak ellátása 

Ügyleírás: 
A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott 
támogatás 

Szükséges okiratok: Az  igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése 
érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya 
bemutatása szükséges! 

a kérelem mellékleteként szereplő vagyonnyilatkozat, 
a közös háztartásban élő gyermekek esetében, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a 
tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, 
a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos állapotot 
igazoló irat, 
egészségkárosodott személy esetében az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői 
bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről,illetve a legalább 50%-
os mértékű egészségkárosodás fennállásáról, illetve az egészségi állapot komplex minősítése 
alapján megállapított mértékéről készült  szakvéleménye, vagy  
a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének igazolása arról, hogy a kérelmező vakok 
személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül, 
a Munkaügyi Központ igazolása a munkanélküli járadék, illetve álláskeresési járadék, 
álláskeresési segély vállalkozói járadék folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy 
a kérelmező álláskeresését ösztönző juttatásban nem részesül vagy, 
a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem 
áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési 
támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, 
a Munkaügyi Központ igazolása az együttműködési idő teljesítéséről (1 év az elmúlt 2 év során) 
a fent említett ellátások megszüntetéséről szóló határozat,  
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló irat másolata, az alapfokú vagy annál 
alacsonyabb iskolai végzettségről, 
35.életévet betöltött személy esetében okirat hiányában nyilatkozat is elfogadható (csak 8 
általános iskolai végzettség esetében). 

Az ügyintéző: Nagylók Község esetében :  Répási Tiborné igazgatási ügyintéző  

2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel. : 06(25)507-350, fax: 06(25)507-311, e-mail: 
pmhivatal@nagylok.hu 

Hantos község esetében: Horváth Jánosné igazgatási   ügyintéző 

2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel./Fax: 06(25)506-000, e-mail: phhantos@ invitel.hu 

Ügyintézés helye, elérhetősége és 
rendje: 

A kérelmet postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani.  

-  postai úton:  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal   székhelyén: 

2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal   Hantosi Kirendeltségén 

2434 Hantos, Nagylóki út 3. 

-    személyesen: ügyfélfogadási időben:   

Hétfő: 8.00-12.00 

Kedd: 8.00-12.00 

Szerda: 8.00-12.00 

Csütörtök: 13.00-16.00 

Péntek: 8.00-12.00 

Ügyintézés határideje és díja 30 nap, költség és illetékmentes 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, útmutatók 

Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon: 
Aktív korúak ellátása kérelem 
Nyilatkozat a kérelemhez  

Az alkalmazott jogszabályok: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 



a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 
egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27.) Korm. 
rendelet, 
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007.(IV.25.)Korm.rendelet 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátás helyi szabályairól 
szóló 5/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátás helyi szabályairól 
szóló 5/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete 

Egyéb fontos tudnivalók A./RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY 
Jogosultság feltétele aki:  
- aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, aki legalább 50 %-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy  
- vakok személyi járadékában részesül,, 
- fogyatékossági támogatásban részesül, 
-a reá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy  
- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátást napközbeni ellátást biztosító 
intézményben nem tudják biztosítani 
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és 
keresőtevékenységet nem folytat. 
Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem, nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 
%- át,  25.650.- Ft-ot, és vagyona nincs. 
Az ellátás összege:  egyedülálló esetében :  25.650.- Ft/hó,  családok esetében egyénenként 
eltérő összegű. 
A rendszeres szociális segély legmagasabb összege 44.508.-Ft. 
 
B./ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Jogosultság feltételei: 
- akik az előző kategóriába nem tartoznak,feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése 
más módon nem biztosítható. Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem , nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 90 %-át, 25.650.-Ft-ot, és vagyona nincs. 
Az ellátás összege  22.800.-Ft/hó. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500.-Ft. 
 
Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának további feltétele mindkét 
település esetén:  
Az Szt. 33. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeken túl a aktív korúak 
ellátására  való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója illetve az ellátás 

jogosultja a lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa, melynek keretében köteles 

a) az általa életvitelszerűen  lakott lakást, házat rendeltetésszerűen használni, azt  
folyamatosan tisztántartani, takarítani, állagát megóvni, rágcsálóktól, kártevőktől 

mentesíteni, 

b) az a) pontban foglalt lakáshoz, házhoz tartozó udvar, kert rendben tartására, az ott 
található szemét, lom jogszerű módon történő eltávolítására, eltakarítására, az ott 

található, gyomnövény illetve fű levágására, lekaszálására, férgektől, rágcsálóktól 

való mentesítésére, 
az a) pontban meghatározott lakás, ház előtti járda, illetve közterület, csapadékvíz elvezető árok  

tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni. 

Az aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülő (a továbbiakban: 
rendszeres szociális segélyben részesülő) személy Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás által működtetett Központi Általános Iskola, Óvoda , Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat  keretein belül működő családsegítő szolgálattal (a továbbiakban: 
családsegítő szolgálat) köteles együttműködni. 
A beilleszkedést segítő program tartalmazza, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő 
személy köteles a családsegítő szolgálattal való havonkénti kapcsolattartásra. 
A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális 
helyzetéhez, mentális és egészségi állapotához igazodva tartalmazhatja az egyéni képességeket 
fejlesztő vagy az életmódot formáló, illetve munkavégzésre irányuló felkészítő 
a) tanácsadáson vagy 
b) csoportos foglalkozáson való részvételt. 
A rendszeres szociális segélyben részesülő személy részéről az együttműködés megszegésének 
minősül, ha neki felróhatóan: 
a) a családsegítő szolgálatnál nyilvántartásba vétel céljából nem jelenik meg az aktív korúak 
ellátásának megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, 
b) a beilleszkedést segítő programról határidőre nem állapodik meg a családsegítő szolgálattal, 
c) a megállapodásban foglalt időpontokban a családsegítő szolgálatnál nem jelenik meg  
d) a beilleszkedést segítő programban  nem vesz részt, a program végrehajtása érdekében vállalt 
kötelezettségét nem teljesíti, vagy azt visszautasítja, 
e) nem vesz részt a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson. 
A családsegítő szolgálat a beilleszkedést segítő programban foglaltak végrehajtása érdekében 
más intézménnyel, szervezettel is megállapodást köthet. 
 



 Nem felróható,  ha a rendszeres szociális segélyezett betegsége, vagy más hitelt érdemlően 
írásban igazolt halaszthatatlan elfoglaltsága miatt (pl. idézésnek tesz eleget) nem jelent meg a 
családsegítő szolgálatnál illetve a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson és mulasztásának 
okát az előírt időpontot megelőzően vagy azt követő 8 napon belül írásban a családsegítő 
szolgálat felé igazolja. 
Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő önhibájából nem veteti magát nyilvántartásba, 
vagy nem köti meg a beilleszkedési programról szóló megállapodást, továbbá az általa vállalt 
beilleszkedési programban foglaltaknak nem tesz eleget, illetve nem vesz részt a számár előírt 
foglalkozáson, tanácsadáson, s mulasztásának okát a (6) bekezdésben foglaltak szerint nem 
igazolta,  akkor erről a családsegítő szolgálat a határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon 
belül, írásban értesíti a jegyzőt.  
A rendszeres szociális segélyt a (9) bekezdésnek megfelelő mértékig természetbeni ellátási 
formában is lehet nyújtani –kérelemre vagy hivatalból-ha a családban a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  XXXI. Törvény ( továbbiakban Gyvt.) 68.§-a szerint 
védelembe vett gyermek él. 
A megállapított rendszeres szociális segély összegéből, védelembe vett 
gyermekenként a segély 20 %-a, de összesen legfeljebb 60 %-a nyújtható az alábbi  
természetbeni szociális ellátási formákban: 
a.)   a gyermekek étkeztetésének biztosítása, étkezési térítési díj 
b.) élelmiszer ,  
c.) a tankönyv,  
d.) tüzelő segély, 
e.)  közüzemi díjak  
A természetben megállapított rendszeres szociális segély összegét az étkeztetést 
biztosító intézmény számlájára kell a segélyre való jogosultsági időtartam alatt 
havonta, a hónap 5. napjáig átutalni. 
A segély természetbeni juttatásra megállapított, és átutalt összegéről  az intézmény 30 napon 
belül köteles elszámolni. 
A természetbeni juttatás biztosítása a családsegítő szolgálat munkatársa segítségével történik. 

 


