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Ügy típusa: Szociális ügyek 

Ügy fajtája: 
Aktívkorúak ellátása: rendszeres szociális segély 
  
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 
Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
  
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén): 
Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 
  
Illetékességi területe: 
Szany Nagyközség közigazgatási területe 
  
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Munkaügyi Központ által kiállított hatósági bizonyítvány, jövedelemigazolás. 

Egészségkárosodott személy esetében orvosi szakvélemény. Személyazonosításra 

alkalmas okmány és lakcímigazolvány 
  
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása: 
Illetékmentes 
  
Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje): 
Személyesen, levélben formanyomtatványon, bármikor. 
  
Ügyfélfogadás ideje: 
A hivatal ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Kedd   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Szerda   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Csütörtök   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Péntek   7.30 – 12.00 
  
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): 
30 nap 
  
Fellebbezési határidő: 
15 nap 
  
Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás): 
Az aktív korúak ellátására jogosult személy, amennyiben az ellátásra való jogosultság 

kezdő napján egészségkárosodott személynek minősül, vagy a rá irányuló 

nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 14 éven aluli kisgyermeket nevel, vagy a 

települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek 

családi körülményeire, egészségi és mentális állapotára tekintettel maghatározott egyéb 

feltételeknek megfelel rendszeres szociális segélyre jogosult. 
A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a 

jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a 



közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének a nettó 

közfoglalkoztatási bér 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult 

családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak 

meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó 

közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 

különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási 

egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege 90%-ának szorzatával. 
Ha a rendszeres szociális segély összege a számítás szerint a havi ezer forintot nem éri 

el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani. 
  
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető 

elektronikus programok elérése) 
Honlapról letölthető a formanyomtatvány 
  
Időpontfoglalás: 
nincs 
  
Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. 

tv., a Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.13.) 

önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelete, a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

tv. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet. 

  
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 
Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott 

határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának 

joga. 
A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. 
Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, 

illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban 

vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. 
 

http://www.kapuvar.hu/ugyintezes/urlap/?doc4_op=detail&doc4_fid=1282&doc4_id=35

