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Rövid leírás A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú 
személynek, aki 
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs 
hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy 
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy 
c) fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 
d) munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói 
járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy 
e) az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a 
folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és álláskeresési támogatásra nem 
szerez jogosultságot, vagy 
f) az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 
foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig 
együttműködött, vagy 
g) az Szt. 33. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátásának 
folyósítása megszűnt, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami 
foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig 
együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem 
biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást és 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 nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át, és vagyona 
nincs. 

Az ügyet intéző  Koczkáné Pamlényi Mária  

Ügyfélfogadási 
időpontok: 

hivatal nyitvatartási idejében 

Igénylő Boconád területén lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személy 

Ügyintézés 
kezdeményezhető 

Ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatalunkban, a kérelmezőt álláskeresőként 
nyilvántartó járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél és a Heves Megyei 
Kormányhivatal Hevesi Járási Hivatalánál is. 

Ügyintézési 
határidő 

21 nap 

Ügyintézés díja nincs 

Szükséges iratok Kérelem, egészségkárosodás igazolása, a családban élők kérelem benyújtását 
megelőző havi nettó jövedelmének igazolása, vagyonnyilatkozat, nyilatkozat az 
együttműködésről, nyilatkozat a kizáró okokról, nyilatkozat 14 éven aluli gyermekre 
vonatkozóan, 
munkaügyi kirendeltség megfelelő igazolása, iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igazoló okirat. 

Kapcsolódó 
jogszabályok 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a pénzbeli 
és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet; Boconád 
Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011. (VI. 27.) önkormányzati 
rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról 

 


