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1. Bevezetés
A „PTR-ből lekérendő adatok átadás-átvételhez” jegyzőkönyv a Riportok
menüpontból az FHT-RSZS átadás-átvételi lista opcióból nyerhető ki.
Az ellátás státuszára nézve kétféle lista kérhető és generálható le Exceles
formátumban. Az egyik a jogszabálynak megfelelő * Megállapított státuszban
lévő ellátásokat tartalmazza, a másik pedig egy bővített adattartalommal
rendelkező, minden folyamatban lévő ellátást.
*11. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló
392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet alapján az önkormányzatoknak csak a
jogerősen megállapított ellátásokat kötelező megjeleníteniük a táblázatban, a
jegyzőnek csak ezen ellátások vonatkozásában kötelező teljességi nyilatkozatot
tennie. A lekérdezés során valamennyi, az önkormányzat által rögzített aktív
korúak

ellátására

való

jogosultság

megjelenik

a

táblázatban.

Az

önkormányzatoknak lehetőségük van eldönteni, hogy csak a kötelező adatkört
(a jogerősen megállapított ellátásokra vonatkozó adatokat) csatolják az
ádatás-átvételi jegyzőkönyvöz, vagy valamennyi aktív korúak ellátására
vonatkozó adatot. Amennyiben csak a jogerősen megállapított ellátások
tekintetében tesz teljességi nyilatkozatot a jegyző, akkor a listából csak a
Megállapított státuszra vonatkozó ellátásokat kell lekérni. Ha az önkormányzat
úgy dönt, hogy valamennyi aktív korúak ellátására való jogosultságot
tartalmazó táblázatot csatol a jegyzőkönyvhöz, úgy a jegyzőnek valamennyi
adat tekintetében nyilatkoznia kell a teljességről.

Figyelem!
A listák korábban készültek (2015.02.28. 24:00 óra), mint a valódi átadás a
rendszerben, ezért az Átadáskori Ellátás azonosító oszlopban ugyanaz szerepel,
mint az Ellátás azonosító oszlopban.
Azoknál az FHT és EGYT ellátásoknál, amelyek jogerős felülvizsgált RSZS-ből
jönnek létre, az új ellátás azonosító 2015.03.09-re születik meg - 2015.03.06án 16:00 órától mozgatjuk az ellátásokat a települési önkormányzatoktól a
járási hivatalokhoz - a többinél 2015.03.09. után az ellátás azonosító a régi
marad.
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2. „PTR-ből
letöltése

lekérendő

adatok

átadás-átvételhez”

jegyzőkönyv

A Riportok menüben válasszuk ki az FHT-RSZS átadás-átvételi lista opciót:

A következő képernyőkép jelenik meg:
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Az Ellátás státusza legördülő menüből kiválasztható



Megállapítva (csak a Megállapított státuszban lévő ellátások jelennek
meg a találati listában)
Minden folyamatban lévő (az élő, és minden folyamatban lévő
ellátások jelennek meg a találati listában.)

A kiválaszott opció után kattintsunk a Keresés funkciógombra:

Jelen esetben a Megállapítva opciót választjuk és a Megállapítva státuszban
lévő ellátások megjelennek a találati listában:
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A Letöltés funkciógombra kattintva a lista Excelben legenerálható:

Abban az esetben, ha a Minden folyamatban lévő opciót választjuk az
ellátás státusza legördülő menüből, akkor a listában minden folyamatban lévő
FHT és RSZS ellátás megjelenik.

Kérdéseiket, észrevételeiket a ptr@nrszh.hu e-mail címen, vagy munkanapokon, munkaidőben
hívható telefonos ügyfélszolgálatunk 06-1-462-6460 telefonszámán várjuk.

