
Tájékoztató 
az aktív korúak ellátását érintő változásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III.  törvény (Szt.) módosítása értelmében 2015. március
1-jétől az aktív korúak ellátása jegyzői hatáskörből a  Járási
Hivatalok hatáskörébe kerül.

A jogszabály  változását  követően  aktív  korúak  ellátása
keretében az alábbi ellátások állapíthatóak meg:

1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)
2. Egészségkárosodási  és  gyermekfelügyeleti

támogatás  (új ellátás típus, a korábban rendszeres szociális
segélyre jogosultak egy részre erre válik jogosulttá.)

1. Az  FHT-ban  részesülő  személyek az  állami
foglalkoztatási  szervvel  kötelesek  a  továbbiakban  is
együttműködni. Akik  jelenleg  is  ebben  az  ellátásban
részesülnek, tennivalójuk nincs, a jegyzők a folyamatban
lévő ügyek iratait átadják a Járási Hivatal számára, melyről
a járási hivatal 60 napon belül értesíti az ügyfelet. A március
elején folyósításra kerülő február havi ellátást az ügyfelek
még  az  önkormányzatoktól  kapják  meg,  a  járási  hivatal
először április hónapban folyósítja az ellátást. 

2. Rendszeres  szociális  segélyre  2015.  február  28-ig
jogosultak részére 2015. március 1-jétől ebben a formában
nem állapítható meg ellátás, ezért a jegyző 2015. február
28-ig  felülvizsgálja  a  megállapított  ellátásokat. A
felülvizsgálat  eredményeként  2015.  március  1-jétől a
korábban  rendszeres  szociális  segélyre  jogosult
személyek ellátása a következők szerint alakul: 

a) Amennyiben  az FHT-ra jogosultak  számára  előírt
együttműködést  nyilatkozatban  vállalják,  úgy
jogosultak erre az ellátásra azok, akik:

aa)  a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül
betöltik, és

ab)  családi  körülményeikre,  egészségi  vagy
mentális  állapotukra  tekintettel  jogosultak  az
Szt.  2015.  február  28-án  hatályos  37.§  (1)
bekezdés d) pontja szerint (az önkormányzat
rendeletében foglalt feltételek szerint).

Amennyiben a felülvizsgálat során az együttműködést
nem vállalják, a jogosultság megszüntetésre kerül. 

b) A törvény erejénél fogva az újonnan bevezetésre kerülő
egészségkárosodási  és  gyermekfelügyeleti
támo-gatásra lesznek jogosultak akik: 

ba)   az  Szt.  2015.  február  28-i  szabályai  szerint
egészségkárosodottak és 

bb)a  14  év  alatti  gyermekük  felügyeletét
másképp biztosítani nem tudják. 

Az  egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
összege az öregségi nyugdíjminimum 90%-a helyett 92%-áig
egészíti ki a családi jövedelmet, amely 2015. évben 26.220 Ft.

Azok,  akik  2015.  március  1-jét  megelőzően
közfoglalkoztatásban vettek részt és nem helyezkednek el a
munkaerőpiacon,  keressék fel a Járási Hivatal Munkaügyi
Kirendeltségét  (8300  Tapolca,  Liszt  F.  u.  1/1.)
együttműködés  céljából  és  érdeklődjenek  a  számukra
megállapítható ellátásokról.

Valamennyi ellátás megállapításra irányuló kérelem átadható
a települési ügysegédek részére is a túloldalon feltüntetett
helyszíneken.



Települési Ügysegédek ügyfélfogadási rendje
2015. március 2-tól 

a Tapolcai Járásban minden hétfőn 
az alábbi az önkormányzati hivatalokban:

Település Utca Időtartam
Köveskál Fő u. 10. 7,30-8,30

Mindszentkálla Petőfi u. 13. 7,30-8,30
Taliándörögd Kossuth L. u. 39. 7,30-8,30

Lesenceistvánd Kossuth L. u. 145. 7,30-8,30
Révfülöp Villa Filip tér 8. 7,30-9,00

Kővágóörs Petőfi u. 2. 8,45-10,00
Lesencetomaj Kossuth L. u. 91. 9,00-10,00
Monostorapáti Petőfi u. 123. 9,00-10,00
Balatonederics Kossuth u. 84. 10,30-11,30

Szigliget Kossuth L. u. 54. 10,30-11,30
Badacsonytomaj Fő u. 14. 12,30-13,30

Badacsonytördemic Hősök u. 12. 12,30-13,30
Zalahaláp Petőfi tér 4. 13,00-14,00

Nemesgulács József A. u. 59. 14,00-15,30

A Járási Hivatal által folyósított valamennyi ellátással kapcsolatos
felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Tel: 87/511-400;   E-mail: hivatal@tapolca.vemkh.gov.hu

Tapolca, 2015. február 27.

Benczik Zsolt
hivatalvezető

8300 Tapolca, Hősök tere 15.
telefon: 87/511-400, fax: 87/511-410,   
e-mail: hivatal@tapolca.vemkh.gov.hu
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