
Elkezdıdött a szociális rendszer megújítása – A szociális támogatások egy része új 
helyen igényelhetı 

 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-tıl jelentıs 
mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen 
elválasztásra kerülnek. Az aktív korúak ellátására vonatkozó támogatások, vagyis a 
rendszeres szociális segély helyébe lépı egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás, valamint a foglalkozást helyettesítı támogatás a jövıben a járásoknál 
intézhetı. 

A járási hivatalok feladat-és hatáskörébe tartozó és az általuk megállapításra kerülı 
kötelezıen nyújtandó szociális ellátások köre 2015. március 1-tıl az aktív korúak ellátásával 
bıvül. 

Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkozást 
helyettesítı támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépı 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. 

 A Kecskeméti járásban az aktív korúak ellátásával kapcsolatos támogatások, így a 
foglalkoztatást helyettesítı és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
iránti kérelmek benyújtására az ügyintézés egyszerősítése érdekében a Kecskeméti Járási 
Hivatal Munkaügyi Kirendeltségéhez (6000 Kecskemét, Klapka u. 34.) telepített járási 
ügysegédeknél lesz lehetıség ügyfélfogadási idıben. 

 Munkaügyi Kirendeltség ügyfélfogadási ideje 

 Hétfı, Kedd, Csütörtök 8:00-15:00   
Szerda 8:00-18:00   

 Továbbá az aktív korúak ellátásával kapcsolatos támogatások iránti kérelmek benyújtására 
lehetıség lesz a Kecskeméti Járási Hivatalnál (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) is 
ügyfélfogadási idıben, valamint a Kecskeméti járás illetékességi területéhez tartozó 
települések önkormányzatainál a járási települési ügysegédeknél az ügyfélfogadási idejükben. 
Az ügysegédek ügyfélfogadási idejérıl szóló tájékoztatás elérhetı a www.bkmkh.hu 
honlapon, a Kecskeméti Járási Hivatal ügysegédi szolgálatáról szóló menüpont alatt 
(www.bkmkh.hu/kecskemeti_jarasi_hivatal/ugysegedi_szolgalat/). 

 A jogszabályi rendelkezések alapján 2015. március 05. napjáig még a települési 
önkormányzatok fogják folyósítani az aktív korúak ellátásához kapcsolódó – 2015. február 
hónapra járó – támogatási összegeket. A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – 
támogatási összegek utalásáról már a fıvárosi és megyei kormányhivatalok gondoskodnak 
majd. 

 Ezen támogatási összegek az ügyfelek döntése alapján bankszámlára, vagy lakcímre kerülnek 
kiutalásra, a támogatások készpénzben történı kifizetésére nincs lehetıség. 

                                                                                   Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

                                                                                         Kecskeméti Járási Hivatal  


