
C  126  AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

Hatáskörrel rendelkező (eljáró szerv) neve, illetékességi területe:
A települési  önkormányzat  jegyzője  illetékes a közös hivatalt  működtető  önkormányzatok 
közigazgatási területén, Mátraterenye, Mátraszele, Nemti községekben.

Ügyintéző:
Nemtiben lakó  – vagy tartózkodási  hellyel  rendelkező  ügyfelek  esetében  Magné  Kökény 
Katalin főelőadó.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Az aktív korúak ellátása megállapítása iránti kérelmet a 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet 
3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
A kérelemhez csatolni kell:
- a hivatkozott Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot
- a közös háztartásban élő gyermekek vonatkozásában: a tankötelezettségi korhatár betöltése 
esetén  a  tanulói-,  hallgatói  jogviszony  fennállását,  igazoló  iratot,  betegség  esetén  annak 
fennállását bizonyító igazolást, 
- egészségkárosodott személy esetén: a szakértői bizottság szakhatósági állásfoglalását vagy 
szakvéleményét (az irat az eljárásban a hatóság megkeresése alapján is beszerezhető)
-  vakok  személyi  járadékában,  fogyatékossági  támogatásban  részesülő  esetén  a  Magyar 
Államkincstár igazolását,
-  Munkaügyi  Központ  igazolását  az  álláskeresési  támogatásfolyósítása  időtartamának 
lejártáról, vagy arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultság nem áll fenn,
- Munkaügyi Központ igazolását az együttműködési kötelezettség teljesítéséről,
- egyes ellátások megszüntetéséről szóló határozatot (ápolási díj, gyermekgondozási segély, 
gyermeknevelési  támogatás,  rendszeres  szociális  járadék,  átmeneti  járadék,  rokkantsági 
nyugdíj……)
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát,
- jövedelmi viszonyokat tanúsító igazolások (a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél 
a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme, az egyéb jövedelmeknél pedig a kérelem 
benyújtását megelőző egy év átlagában)
- egyedülálló kérelmező esetén az erre irányuló nyilatkozatot,
- családi pótlékra, GYES-re, GYET-re vonatkozó nyilatkozatot,
- gyermektartási díjra vonatkozó nyilatkozatot (a tartásdíjat kapó és megfizető esetében is), 
továbbá a gyermektartási díjat megállapító jogerős bírósági ítélet bemutatása.

A kérelem nyomtatvány és a vagyonnyilatkozat nyomtatvány a letölthető dokumentumoknál  
megtalálható és kinyomtatható.

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az eljárás költség és illetékmentes.

Alapvető  eljárási  szabályok,  ügymenet,  ügyintézés  határideje:  30  nap,  amelyet 
meghosszabbítanak a 2004. évi CXL. Tv. 33.§.(3) bekezdésében foglalt eljárások (jogsegély, 
hiánypótlásra  -,  adatszolgáltatásra  felhívás,  szakhatósági  eljárás,  szakvélemény  közlése, 
eljárás felfüggesztése). Az eljárás kivételes esetben legfeljebb egy alkalommal legfeljebb 30 
nappal meghosszabbítható.



Jogorvoslat:
A jegyző határozata ellen a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatalához 
(3100  Salgótarján,  Rákóczi  út  36.)  címzett,  de  a  Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 
Körjegyzőség  hivatalához  (Nemti,  Kossuth  út  28.)  benyújtott  fellebbezéssel  lehet  élni,  a 
döntés közlésétől számított 15 napon belül.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról;
- 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet a pénzbeli és természetbeli szociális ellátások 
   igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól;
- 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
-  Mátraterenye  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  4/2006.(06.01.) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről.

A  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás  havi  összege  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb összegének 80 %-ával azonos.
A  rendszeres  szociális  segély  összege  a  család  jövedelmének  függvényében,  azok 
kiegészítéseként kerülhet megállapításra. Maximális összege a nettó közfoglalkoztatási bér 90 
%-a.  Egy  családban  egyidejűleg  két  személy  abban  az  esetben  jogosult  az  aktív  korúak 
ellátására, ha az egyik személy foglalkoztatást helyettesítő támogatást, míg a másik személy 
rendszeres szociális segélyt kap.
Az ellátások kifizetése havonta, utólag a hónap 5. napjáig történik folyószámlára utalással, 
vagy készpénzben ( a kérelemben megjelölt módon ).

Ügyintézés helye: Nemti, Kossuth út 28.
Ügyfélfogadási napok: hétfő, kedd, csütörtök 7.30 – 16.00 óráig
Telefon: 32/364-002

  20-399-5105
Fax:       32/364-002
E-mail:  magne@matnesz.hu

Időpontfoglalás: e- mail címen történő bejelentkezés visszaigazolásával.


