Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
14/2008. (IV.30.) számú rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
3/2008. (I.25.) számú rendelet módosításáról 1
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben – továbbiakban Sztv. – kapott felhatalmazás
alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2008. (I.25.) számú
rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban:
rendelet) alkotja:
1. §
(1) A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
(1) E rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a
Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területén élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A törvény hatálya az átmeneti segélyezés tekintetében az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó
állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 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
b) az időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra
történő alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott
jogosulti körbe tartozó személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak
szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság
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A rendeletet a képviselő-testület a 2008. április 29-i ülésén fogadta el.

területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.”
(2)

A Rendelet hatályát és az értelmező rendelkezéseket egyebekben az Sztv.
határozza meg.”

(2) A Rendelet 3. § (2) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(2) A köztemetéssel és krízissegéllyel kapcsolatos feladat és hatásköröket a
polgármester saját hatáskörben látja el.
(3)

A rendszeres szociális segélyre és az egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultságot, a közgyógyellátásra jogosító igazolványt, valamint az időskorúak
járadékát és az ápolási díjat a jegyző állapítja meg, illetve adja ki az Sztv-ben
foglalt felhatalmazás alapján.”

(3) A Rendelet 7. § e) pontja hatályát veszti.
(4) A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A szociális ellátások iránti igény benyújtásakor a kérelmező köteles saját, illetve
családja, vagyoni, jövedelemi viszonyairól nyilatkozni, azokat igazolni.
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.
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.
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.
A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói
engedélyt, illetve az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták,
illetőleg a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből.”

(5) A Rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek és a
következő bekezdések sorszáma (5) és (6) bekezdésre módosul:
„(3) Ha a jegyző a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a
megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben
annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné –
méltányosságból
a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy
családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
b) részletekben fizettetheti meg.
(4)

Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó szociális
ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és
a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését
súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból
a) elengedheti,
b) csökkentheti,
c) részletekben fizettetheti meg.
Méltányosság gyakorolható különösen, ha a kérelmező
- három vagy több kiskorú gyermeket nevel
- haláleset bekövetkezése a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül
- a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
80 %-át.”

(6) A Rendelet 19. § utolsó mondata hatályát veszti.
(7) A Rendelet 22. §-a az alábbi rendelkezésekkel kiegészül.
„Az eltemettetésre köteles személy részben vagy egészben mentesíthető a
köztemetés költségeinek megtérítése alól, illetve annak részletekben történő
megfizetése engedélyezhető, amennyiben az eltemettetésre köteles személy
családjának az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.”
(8) A Rendelet 23. § (5) bekezdése hatályát veszti.
(9) A Rendelet 25. §-a az alábbi rendelkezéssel kiegészül, egyidejűleg a jelenlegi
rendelkezés (1) bekezdés számozást kap:
„(2) Közgyógyellátás méltányosságból is megállapítható, amennyiben
a) egyedülálló esetén az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj 200 %-át;
b) egyebekben a 150 %-át nem haladja meg és

a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 25 %-át eléri.
Az ellátás megállapításának további feltétele, hogy a kérelmező egyéb rendszeres
szociális ellátásban nem részesül.”
2. §
Jelen rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

