2005. évi CLXX. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
módosításáról1
1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E törvény hatálya nem terjed ki azokra a lakhatást biztosító szolgáltatásokra, amelyek
esetében
a) a szolgáltatást igénybe vevőnek,
b) hozzátartozójának [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja],
c) a szolgáltatást igénybe vevő tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján
köteles személynek, vagy
d) a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személynek
a szolgáltatás nyújtására szolgáló ingatlanon tulajdonjoga, haszonélvezeti joga,
lakáshasználati joga vagy bérleti joga áll fenn (nyugdíjasház).”
2. § (1) Az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének b), d) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[E törvény alkalmazásában]
„b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan-jármű,
továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a húszszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
hetvenszeresét
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;”
„d) közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,

felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek,
dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszédvagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek (a továbbiakban:
fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó
szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;”
„i) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási
díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi
járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi
járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa
jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két
árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a
baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt.
alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a
bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti
gondozottak pénzbeli ellátásai, a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása, a
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a
munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a
nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított
egyéb azonos típusú ellátás;”
(2) Az Szt. 4. §-a (1) bekezdése m) pontjának ma) alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[fenntartó:]
„ma) a közigazgatási szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, a helyi
kisebbségi önkormányzat és az egyéb állami szerv (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),”
[ha az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szociális
szolgáltatót, illetve szociális intézményt létesít és működtet. Ha jogszabály másképp nem
rendelkezik, az egyházi fenntartóra a nem állami fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni.]
(3) Az Szt. 4. §-ának (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„n) fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező
arányszáma, ahol
na) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0
azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik;

nb) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9;
nc) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8;
nd) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7;
ne) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy az na)-nb) alpontok szerinti arányszám
további 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.”
(4) Az Szt. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ahol e törvény önkormányzati társulást említ, ott - eltérő rendelkezés hiányában többcélú kistérségi társulást is kell érteni.”
(5) Az Szt. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló jogszabály
által meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban a megyei, fővárosi szociális és
gyámhivatal által hozott elsőfokú határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye.”
3. § (1) Az Szt. 11. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szociális hatáskört gyakorló szerv határozatának bírósági felülvizsgálatára vonatkozó
eljárás során ideiglenes intézkedésnek van helye. A bíróság a fél kérelmére ideiglenes
intézkedésként rendelkezhet]
„d) a szociális szolgáltatóval, intézménnyel, illetve ezek fenntartójával fennálló szociális
szolgáltatási, intézményi jogviszony (a továbbiakban együtt: intézményi jogviszony)
fenntartásáról.”
(2) Az Szt. 11. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 102. § (4) bekezdése, a 115. § (5) bekezdése és a 119/B. § (4) bekezdése alapján
indított perben a bíróság soron kívül jár el.
(4) A bíróság (3) bekezdés szerinti eljárása illetékmentes, az ellátottat, törvényes képviselőjét
és a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személyt teljes költségmentesség
illeti meg.”
4. § Az Szt. 18. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza]
„a) a jogosult nevét, születésének helyét, idejét, anyja leánykori nevét (a továbbiakban együtt:
természetes személyazonosító adatok);”
5. § Az Szt. 20/A. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ha az állami fenntartású, illetve a 120. § szerinti szerződéssel (a továbbiakban: ellátási
szerződés) működtetett egyházi, nem állami fenntartású szolgáltató, intézmény vezetője
kapacitás, illetve férőhely hiányában az ellátásra vonatkozó igényt nem teljesíti, úgy a
kérelmet, beutaló határozatot a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi.”
6. § Az Szt. a következő 20/B. §-sal egészül ki:
„20/B. § A szociális ágazat irányításáért felelős minisztérium - a szociális szolgáltatás
rendszerének és finanszírozásának tervezhetősége miatt - országos jelentési és férőhelyfigyelő
rendszert működtet. A fenntartó az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszer számára
köteles bejelenteni a külön jogszabályban meghatározott - személyes adatnak nem minősülő adatokat.”
7. § (1) Az Szt. 25. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra való
jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer
felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is
fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani.
A felülvizsgálatot az ellátás megállapítását, illetőleg az előző felülvizsgálatot követő második
év március 31. napjáig kell végrehajtani.”
(2) Az Szt. 25. §-a a következő (5)-(7) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a (4) bekezdésben felsorolt ellátások
összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni. 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.
(6) A (4) bekezdésben foglalt ellátásokra való jogosultságot nem érinti, ha a jogosultság
megállapítása és felülvizsgálata, illetve az (5) bekezdésben szabályozott felülvizsgálat közötti
időszakban a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem a jogosultság feltételéül
meghatározott értékhatárt legfeljebb 10%-kal haladja meg. E bekezdésben foglaltak nem
alkalmazhatók az ellátásra való jogosultság felülvizsgálata esetén.
(7) A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a (4) bekezdésben felsorolt
ellátás összegét felül kell vizsgálni, ha a megállapításának alapjául szolgáló jövedelem
változik, és a változás három egymást követő hónapban meghaladja a jogosultság feltételéül
meghatározott értékhatár 10%-át. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a 17. §-ban
foglaltakat kell alkalmazni.”
8. § (1) Az Szt. 37/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek
és családjuk részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a
jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, aki
a) egészségkárosodott,
b) vagy nem foglalkoztatott,
c) vagy támogatott álláskereső,
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított. A b) pont
szerinti személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy
vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt.”

