
Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2/2008. (I.31.) számú 

 

RENDELETE 

 

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet 

módosításáról. 

 

Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szoctv.) 32. § (3), valamint w 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) 

számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

 

1. § 

 

(1) A rendelet 2. § (3) első mondatában, „ a munkavállalók Közösségen belüli szabad 

mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint” 

szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában 

az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó 

tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik, valamint” 

 

2. § 

 

(1) A rendelet 5. § (2) bekezdés „egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság” szövegrész 

hatályát veszti. 

 

3. § 

 

(1) A rendelet 7. § (3) és (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek. 

 

„ (3) E Rendelet alkalmazásában jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési 

kötelezettséggel csökkentett 

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 

származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem 

vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 

b) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 

valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 

csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 

igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 



adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 

részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 

bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 

összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 

összeggel. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási 

adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 

hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 

járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

 

(4) Nem minősül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, 

az adósságcsökkentési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, 

a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett 

nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 

4. a tizenharmadik havi nyugdíj, 

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 

személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, 

amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti 

kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;” 

 

 

(2) A Rendelet 7. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

„(7) E Rendelet alkalmazásában vagyon az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni 

értékű jog, amelynek 

aa) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 

ab) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát meghaladja, 

azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek 

vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy 

életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, 

továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;” 

 

(3) A Rendelet 7. § (8) bekezdés e) pont az alábbiak szerint módosul, valamint kiegészül 

az alábbi f) ponttal. 

 

„ e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) d) alpont 

alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni; 

f) az a) b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági 

támogatásban részesül.” 



 

4. § 

 

(1) A Rendelet 8/A. § (2),(3),(4), bekezdése az alábbiak szerint módosul. 

 

„(2) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, az 1 bekezdésben felsorolt ellátások 

összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat 

során az emelt összegű rendszeres pénzellátást, a családi pótlékot és az árvaellátást kell 

figyelembe venni. Ha az ellátás összege a felülvizsgálat eredményeként 

a) emelkedett, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének 

időpontjára visszamenőlegesen, 

b) csökkent, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének 

időpontját követő harmadik hónap első napjától 

kell folyósítani. 

(3) A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a havi rendszeres szociális 

ellátás összegét felül kell vizsgálni, ha a megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben 

tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő 

családtagok létszáma megváltozott. 

(4) Tartós jövedelemváltozásnak kell tekinteni: 

a) az újonnan megállapított, illetve megszüntetett rendszeres pénzellátást, továbbá családi 

pótlékot, árvaellátást, tartásdíjat, 

b) a keresőtevékenység alapjául szolgáló jogviszony létesítését, feltéve, hogy a jogviszony 

három egymást követő hónapban fennáll, 

c) a keresőtevékenység megszűnését, 

d) ha a jogosultság megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben az a)-c) ponton kívüli 

okból három egymást követő hónapban 10%-nál nagyobb mértékű változás következik be. 

 

(2) A rendelet 8/A § kiegészül az  alábbi (5), (6), (7) bekezdéssel 

 

„(5) A felülvizsgálatot 

a) a rendszeres pénzellátásnak minősülő ellátások, a családi pótlék és az árvaellátás esetén a 

megállapított, illetve megszüntetett összegre, 

b) az a) pontba nem tartozó jövedelmek esetén a 9/A. §. (1) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel kell elvégezni. 

(6) Ha a havi rendszeres szociális ellátás összege a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat 

eredményeként 

a) emelkedett, akkor az új összeget az ellátásra való jogosultság feltételeiben bekövetkező 

változás bejelentésének, illetve a hivatalos tudomásszerzésnek az időpontjától, 

b) csökkent, akkor az új összeget az ellátásra való jogosultság feltételeiben bekövetkező 

változásra vonatkozó bejelentési kötelezettség határidejének lejártát, illetve a hivatalos 

tudomásszerzésnek az időpontját követő hónap első napjától 

kell folyósítani. 

(7) Ha a (1)-(3) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként a havi rendszeres szociális 

ellátásra való jogosultság megszűnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala 

hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.” 

 

 



5. § 

 

(1) A Rendelet 9/A. § (1), (2), (3), bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

„ (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához ha ezen rendelet szerint vagyoni, 

jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot illetve igazolást kell benyújtani, akkor a 

jogosultság megállapításakor 

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a 

továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelmét, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem 

egyhavi átlagát 

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek 

adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e 

hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 

(2) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, 

akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell 

kiszámítani. 

(3) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt. 

 

(2) A Rendelet 9/A. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki, illetőleg a jelenlegi (2)-

(3)bekezdés számozása (5)-(6) bekezdésre változik 

 

„(4) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, 

illetve az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást 

törölték a cégjegyzékből.” 

 

6. § 

 

(1) A Rendelet 25. § (2) bekezdése „évente 4 alakalommal” szövegrészről „évente 2 

alkalommal” szövegrészre változik. 

 

7. § 

 

(1) A Rendelet 30. § (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ Átmeneti segély negyedévente egy alkalommal adható, ettől eltérni csak létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben lehet. 

 

8. § 

 

(1) A Rendelet 42. § (2) bekezdése hatályát veszti. 

 

 

 



9. § 

 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba 

 

 

 

Sárkeresztúr, 2008.01.31. 

 

 

 

Virág Miklós         Nagy András Botond 

polgármester          jegyző 

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Sárkeresztúr, 2008.01.31. 

 

Nagy András Botond 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


