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 az újrafelvételi kérelem benyújtását törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági 

ügyben önkormányzati rendelet kizárja. 

Az újrafelvételi eljárásban a hatóság a jogerős határozatot módosíthatja, visszavonhatja, vagy az utóbb ismertté 

vált tényállásnak megfelelő új döntést hozhat. Ha a hatóság az újrafelvételi kérelemnek helyt ad, az ügyfelet 

olyan eljárásjogi helyzetbe kell hozni, mint amilyenben akkor lenne, ha már a korábbi határozat 

meghozatalakor ismerte volna az újrafelvételi eljárás alapjául szolgáló tényt, adatot vagy bizonyítékot.  

II. A szociális törvény speciális eljárási szabályai és fogalmai 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

A szociális törvény (a továbbiakban: Szt.) illetékességi szabályai a Ket. illetékességi szabályaitól jelentősen 

eltérnek. Az Szt. nem alkalmazza a Ket-ben rögzített értesítési cím, és az utolsó bejelentett lakóhely definíciót, 

ugyanakkor a Ket. nem ismeri a Szt-ben definiált hajléktalan fogalmat.  

A Szt-ben szereplő ellátások iránti kérelmet az a szociális hatáskört gyakorló szerv (képviselő testület, járási 

hivatal) bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező 

életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van. 

Hajléktalan a pénzbeli és természetbeni ellátások szempontjából az, aki bejelentett lakóhellyel nem 

rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. A hajléktalan személyek ügyében 

szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes, amelynek illetékességi területét 

a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelölte. 

A települési önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles települési támogatást 

megállapítani, ha annak hiánya a rászoruló életét és testi épségét veszélyezteti. A települési támogatás 

megállapítása szempontjából hajléktalannak tekinti azt, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára 

szolgáló helyiségben tölti. 

A Szt. szerint nyújtható szociális ellátások 

pénzbeli ellátások: 

 Járási hivatal bírálja el: 

o időskorúak járadéka 

o aktív korúak ellátása 

o foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

o egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás  

o ápolási díj 

 Önkormányzat képviselő testülete bírálja el: 

o települési támogatás (természetben is nyújtható) 

 

természetbeni ellátások: 

 Járási hivatal bírálja el: 

o közgyógyellátás 

o egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 Önkormányzat képviselő testülete bírálja el: 

o köztemetés 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV
http://www.jaras.info.hu/
http://www.jaras.info.hu/
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Szt-ben számos olyan fogalom definíciója megtalálható, melyekre más jogszabályok is hivatkoznak. Ezek 

közül a legfontosabbakat ismertetjük.  

Jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett, a személyi jövedelemadóról 

szóló törvény szerint meghatározott jövedelem. Nem minősül jövedelemnek a rendkívüli települési támogatás, 

a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 

felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a 

nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a vakok személyi 

járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó szervezet által az önkéntesnek biztosított juttatás, az 

egyszerűsített foglakoztatás alapján történt munkavégzés, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi 

gondozásért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 

Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek  külön-külön számított 

forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, 

vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát 

meghaladja. Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amiben a kérelmező lakik, vagy a mozgáskorlátozottság 

miatt fenntartott jármű. 

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 

közössége. 

Közeli hozzátartozó a házastárs, az élettárs, az önálló keresettel nem rendelkező gyermek, ha húszévesnél 

fiatalabb, vagy huszonhárom évesnél fiatalabb és nappali oktatásban tanul, vagy huszonöt évesnél fiatalabb és 

felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul. Közeli hozzátartozónak számít korhatárra való tekintet nélkül 

a fogyatékos gyermek. 

Egyedülálló: az, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. 

Egyedül élő, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek közössége. 

Rendszeres pénzellátás: a táppénz, csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a 

korhatár előtti ellátás, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az özvegyi nyugdíj - kivéve az 

ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan 

beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, 

a baleseti táppénz, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátása, rokkantsági járadék, a hadigondozottak és 

nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az 

időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a 

nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi 

szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.  

III. Munkavállalás és munkanélküliség 

Munkanélküliség esetén a munkaügyi központ vagy az önkormányzat nyújt segítséget.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV
http://www.munka.hu/



