
C 142.  EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG

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

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

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
A kérelmet írásban kell benyújtani, mely tartalmazza az alábbiakat:
- az ellátást igénylő személy természetes személyazonosító adatait,
- az ellátást igénylő személy belföldi lakó-, illetve tartózkodási helyét,
- az ellátást igénylő személy Társadalombiztosítási Azonosító jelét,
- a kérelmező családi állapotára vonatkozó adatot 

A kérelemhez csatolni kell:
a  pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának  részletes  szabályairól  szóló  63/2006.  (III.  27.)  Korm.  rendelet   1.  számú 
melléklete  szerinti  vagyonnyilatkozatot,  és  2.  számú  melléklete  szerinti  jövedelem 
nyilatkozatot. A jövedelem nyilatkozat melléklete a jövedelem típusának megfelelő igazolás 
vagy annak fénymásolata.  
A Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyon nyilatkozat és a 2. számú  melléklet 
szerinti jövedelem nyilatkozat a „letölthető dokumentumokból” kinyomtatható.   

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

Alapvető eljárási szabályok ügymenet: 
Ügyintézés határideje:
30 nap,  melyet  megszakítanak a 2004. évi  CXL.  törvény 33. §.  (3) bekezdésében foglalt 
eljárások  időtartamai  (pl.  jogsegély,  hiánypótlásra-,  adatközlésre  felhívás,  szakhatósági 
eljárás, szakvélemény közlése, eljárás felfüggesztése. Az eljárás kivételesen, indokolt esetben, 
egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
- 63/2006.  (III.27.)  Kormányrendelet  a  pénzbeli  és  természetbeli  szociális  ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól  

A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező az egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételére  más  jogcímen  valóban  nem  jogosult.  A  hivatal  a  szociálisan  rászorult 
személyekről bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé. 

Jogorvoslat:
 A jegyző  határozata  ellen a kézbesítést  követő  15 napon belül  illetékmentes fellebbezés 
nyújtható be az önkormányzati hivatalban. A fellebbezést a Nógrád megyei Kormányhivatal 
bírálja el. 

Ügyintézés helye: Nemti, Kossuth út 28.



Ügyfélfogadási napok: hétfő-kedd-csütörtöki napokon 7.30 órától 16.00 óráig
Telefon: 32/364-002
Fax: 32/364-002
E-mail: magne@matnesz.hu
Időpontfoglalás: e-mail címen történ bejelentkezés visszaigazolásával 


