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A kérelem benyújtásának módja:  
Személyesen vagy levélben a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 3. számú melléklet szerinti forma 

nyomtatványon 
Az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy megbízottja is eljárhat. A közigazgatási szerv a 

képviseleti jogosultságot vizsgálhatja.  
   
A kérelem tartalma:  
A kérelmet és mellékleteit a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 3. számú melléklet szerinti forma-

nyomtatványon, annak kitöltési útmutatójának megfelelően kell kitölteni. 
   
A kérelemhez csatolni kell:  
 a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti vagyon nyilatkozatot,  
a Munkaügyi Központ igazolását arra vonatkozóan, hogy az álláskeresési támogatás folyósítása 

időtartama lejárt, vagy együttműködés esetén az együttműködési idő teljesítését és, arról, hogy 

álláskeresési ösztönző juttatásban nem részesül. 

Egészségkárosodottak esetén az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak a munkaképesség-

csökkenés vagy egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági 

állásfoglalását, vagy a Magyar Államkincstár illetékes területi Igazgatóságának igazolása arról, hogy 

a kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül.  
A kérelmezővel együtt élő személyek vonatkozásában, havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző hónap jövedelmét (munkabér, családi pótlék, tartásdíj, nyugdíj stb.) a nem 

havi rendszerességgel, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző 12 hónap alatt szerzett összes jövedelem igazolását.  

  
Aktív korúak ellátása 
   
Az ellátás célja: Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú 

személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. 

Az ügy leírása:  
 
A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg, annak az aktív korú személynek,  
1)      aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű 

egészségkárosodást szenvedett, vagy  
2)      aki vakok személyi járadékában részesül, vagy  
3)      aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy  
4)      akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 

vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy  
5)      akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a 

folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. 

alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy  
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6)      aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 

foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamit együttműködött, vagy  
7)      akinek esetében az ápolási díj, GYES, GYET, rendszeres szociális járadék, a bányász 

dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, a rokkantsági 

nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve 

az özvegyi nyugdíj Tny. 52.§-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg és közvetlenül a kérelem 

benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött,  
      feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított és 

keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 

törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát –nem 

folytat. 

 

 Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 90 %-át és 

vagyona nincs.  

Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az 

egyik személy a foglakoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális 

segély feltételeinek felel meg. 
   
Rendszeres szociális segély  
   
a.) Rendszeres szociális segély állapítható meg annak a személynek, aki:  
a.) Egészségkárosodott személynek minősül az, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, 

illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy vakok személyi járadékában 

vagy fogyatékossági támogatásban részesül.  
A formanyomtatvány benyújtásán túlmenően a kérelem elbírálásához szükséges  
- a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak a munkaképesség-csökkenés vagy 

egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalása, vagy  
- a Magyar Államkincstár illetékes területi Igazgatóságának igazolása arról, hogy a kérelmező vakok 

személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül.  
   
b.) Rendszeres szociális segély állapítható meg annak a személynek is, aki:  
55. életévét betöltötte, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő 

gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási 

támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását 

napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani.  
1)      akinek esetében a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói 

járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy  

2)      akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a 

folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. 

alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy  
3)      ki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 

foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamit együttműködött, vagy  
4)      akinek az ápolási díj, GYES, GYET, rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók 

egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a 

baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi 

nyugdíj Tny. 52.§-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg és közvetlenül a kérelem benyújtását 

megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött, és    
5)      vállalja a települési önkormányzattal és az általa kijelölt szervvel az együttműködést.  
6)      A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult 

családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb 

összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett összegét (jelenleg: 60.600,-Ft). A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család 

fogyasztási egységéihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege 90%-ának (jelenleg: 25.650,-Ft) szorzatával.  
   
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:  
   
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek  



   
1)      akinek esetében a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói 

járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy  
2)      akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a 

folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. 

alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy  
3)      aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 

foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamit együttműködött, vagy  
4)      akinek az ápolási díj, GYES, GYET, rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók 

egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a 

baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi 

nyugdíj Tny. 52.§-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg és közvetlenül a kérelem benyújtását 

megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött,  
A Dévaványa Város-Képviselő-testületének  12/2011. (8.31.) rendelete a jogosultság egyéb 

feltételeként  előírja, hogy a kérelem benyújtója illetve a az ellátás jogosultja  köteles 

lakókörnyezetét rendbe tartani. 

 

Ha az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították (a rendszeres szociális 

segélyezettek kivételével), az állami foglalkoztatási szervnél kéri álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vételét és teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési 

megállapodásban foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban, képzésben vesz részt.  

Ezt a személyt arra az időtartamra, amikor  
1.) közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt, vagy  
2.) olyan képzésben vesz részt, amelyhez a Flt. szerinti keresetpótló juttatást részére nem állapítottak 

meg, foglalkoztatást helyettesítő támogatás illeti meg.  
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás feltétele, hogy aki 35. életévét nem töltötte be, és általános 

iskolai végzettséggel nem rendelkezik, olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános 

iskolai végzettség megszerzésére vagy a szakképzés megszerzéséhez szükséges kompetenciák 

megszerzésére irányul. A képzés időtartamára ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg 

részükre, a rendelkezésre állási támogatás illeti meg őket. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

összege az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összege, 2011. évben változatlanul 

28.500,-Ft.  
   
A közfoglalkoztatásnál vizsgálni kell, hogy kik foglalkoztathatók vagy kik tehetők alkalmassá a 

közfoglalkoztatásra. Az aktív korúak ellátására jogosult személyek közül azok, akik a rendszeres 

munkavégzésbe nem vonhatók be, rendszeres szociális segélyre jogosultak, így- az 

egészségkárosodott, - az 55. életévét betöltötte, vagy- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - 

feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. 

szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi 

segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátását biztosító intézményben nem tudják 

biztosítani. A rendszeres szociális segélyezettek - egészségkárosodottak kivételével - a segély 

folyósításának feltételeként a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködésre 

kötelezettek. 

   
A törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy törvény megsértésével nyújtott szociális 

ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig 

kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére. A megtérítést elrendelő határozat 

meghozatalát megelőző egy évre visszamenőlegesen lehet elrendelni. A megtérítést az elrendelés 

napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetni. A jegyző a 

megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét méltányosságból elengedheti, 

illetve csökkentheti.  
   
A kérelem elbírálásának határideje:  
   
Ügyintézési határidő 30 nap A szociális hatáskört gyakorló szerv vezetője az ügyintézési határidőt 

indokolt esetben - az ügyfél egyidejű értesítése mellett - egy ízben legfeljebb 15 nappal 

meghosszabbíthatja.  
A jegyző döntése ellen a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához (5600 

Békéscsaba József A. 2-4) címzett, de az I. fokú hatósághoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni.  
   



Eljárás költségei  
A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.  
   
Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:  
A hatóság köteles gondoskodni a tudomására jutott személyes adatok, törvény által védett adatok és 

a hivatásbeli titkok megőrzéséről. Az eljárás alatt a hatóságnak ki kell zárnia annak a lehetőségét, 

hogy ezen adatok nyilvánosságra kerüljenek vagy illetéktelen személyek tudomására jussanak. A 

hatóság csak abban az esetben továbbíthat adatokat más szervhez, ha erre külön törvény feljogosítja 

vagy az érintett beleegyezett.  
   
Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről:  
   
Az ügyfél jogai a hatóság előtt:  
1)      kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja;  
2)      eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján;  
3)      hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az 

előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait;  
4)      részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet 

értesíteni kell;  
5)      az eljárás során észrevételeket tehet;  
6)      az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a 

nyilatkozattételt;  
7)      betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet;  
8)      a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni;  
9)      jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.  
Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:  
1)      hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni;  
2)      a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására;  
3)      az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, 

akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben.  
4)      az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.  
   
Jogszabályok:  
1)      2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  
2)      1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  
3)      62/2006/1993. (III. 27.) Korm. rend. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 

szabályairól  
4)      63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 

és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól  

5)      A Dévaványa Város  Képviselő-testületének 12/2011. (8. 31.) önkormányzati rendelete 
   

 
 

 


