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Települési Ügysegé<lnél kezdeményezhető ügyek

Az alábbi ügyekben a járási hiyatal települési ügysegédje általános tájékoztatá§t
nyújt, a kérelemhez szükség€§ nyomtatványok tóle elkérhetőek ós segítséget ad a
nyomtatványok kitöltéséhez. A kérelmeket befogadja és eljuttrtja a járási hivatal
ügyintézőjéhez további intézkedés céljából.

időskorúak járadéka: a mcgélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező
időskoru (tehát az irányadó n},ugdíjkoThatárt betöltött) személyek részére nyújtott
jövedelenpótló támogatás, amely a jövedelemmel egyáltalán n€mJ vagy alacsony
összegű nyugdíjjaI rendelkezők szociális biztonságát hivatott szolgálni.

ápolá§i díj: a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátaftozőt ápoló nagykonl
személy számára biztosítható, havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátás,

amelF€k céIja azok segítése, akik hozzátaíozójuk ápolása miatt kereső tevékenységet

teljes munkaidőben nem tudnak folytatrri, Az ellátá§ nem az ápolt §zemé1}4, hanem aZ

őt ápoló hozzátartozót illeti meg. AZ ellátáshoz szolgálati idő és egészségügyi

szolgáltatásra való jogosultság kötődik.

alanyi é§ normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás: célja a szociálisan
rászorullak részére az egészségi állapota megőrzéséhez és he1),Teállításához, valamint
a betogséggel összeffiggő kiadások c§ökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
Közgyógyellátás keretében gyógltó ellátás hatályos közgyógyellátási igMolvánnyal
lehető igénybe,

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság keretében azok számiira biztosítja aZ

állam az egészségügyi szolg4ltatások ingyenes elerését, akik valamely szociálisan
méItányolható okból nem minó§ülnek biztosítottnak,

az aktív korúak cllátása, azaz a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és - a

rendszeres szociális segély helyébe lépő - egészségkárosodási és gyerrnekfelügyeleti

támogatás. CéIja, hogy a megélhetéshez szükséges minimális jövedelmet biztosítsa

azoknak, akik munkanélkiiliségük miatt nern rendelkeznek a megélhetéshez szükséges
jövedelemmel.
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A jáú§i hivatal települési iigysegédjénél leadhatóak az alábbi dokunenturnok is, pl, :

. Bladó bejelentése ajámlú tulajdonjogának változásáról

. oknány, rendszámtábla leadá§a kötelezés miatt

. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megsziinés miatt)

o parkolási igazolvány kiadásrihoz sziikséges szakvélemény iránti kerelem

. Anyasági támogatásra való jogosultság megáIapítása iránti kérelem

. Gyemekgondozási segéIyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem

. Gyemeknev€lési támogatásra való jogosultság megáIapítása iránti kerelem

. Európai Egészségbiáosítási kártya, iiletve kártyahelyettesítő nyomtatvány iTántj

kerelern

. Kivételes n}ugellátás-emelés iránti kérelmek

. N}4rgdtfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés

. N)ugdíjbiztositási igazgatóságnál nyilvántafiott adatokba történő betekintés inínti
kérelem

. utazási költségtérités iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán

. Táppénz, gyermekápolási táppénz. csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási dij
m€gállapítása iránti káelmek

. Családi pótték megállapításához való kerelem

r szabáysértésifeljelentés

. Fog)asltó\édelmi panaszbejelenrés

o Gyermektartásdíjmegelőlegezése

. Bejelentés parlagíii-fertőzött ingatlalTól

Az Ön települési ügysegédie: Nómeti Zsoltné

Ügyfélfogadísi idő| minden pénteken

Balatonszepezd: 8.00-9.00 Zánka: 9.15-10.30

szentantalfa: 10.45-12,00 Tüany: 12.30-13.30
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