Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Szociális Bizottsága

ELŐTERJESZTÉS
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. március 04. napi zárt ülésére
Bánkuti Tibor Ferenc 5462 Cibakháza, Öregszőlő I. u. 124.sz. alatti lakos átmeneti
segély elutasítása ellen benyújtott fellebbezés tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!
Bánkuti Tibor Ferenc (sz:Cibakháza, 1962. 08. 08. a.n.:László Éva) Cibakháza, Öregszőlő I.
u. 124. szám alatti lakos 2010. január 28. napon fordult kérelemmel Cibakháza Nagyközségi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán keresztül a Szociális Bizottsághoz, melyben
átmeneti segély megállapítását kérte.
Kérelméhez csatolt, jövedelemnyilatkozatot, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ 88636-2/2009.-1601 sz. határozatát Bánkuti Tibor Ferenc részére álláskeresési
járadék megállapításáról, valamint igazolást arról, hogy a 2009.12.16.-2009.12.31.napig
nettó 27.125,- összegben folyósítottak ellátást kérelmező részére, csatolta továbbá Bánkuti
Csilla tanulói jogviszony igazolását.
A kérelem mellékletét képező jövedelemnyilatkozatban kérelmező (Bánkuti Tibor Ferenc)
50.860,-Ft nettó jövedelemről, míg közeli hozzátartozója pedig 28.500,-Ft nettó
jövedelemről nyilatkozott. Így nyilatkozatuk szerint, az egy főre jutó havi családi (3 fő
figyelembevételével) nettó jövedelem 26.453,-Ft.
Kérelmét a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Szociális Bizottság 746/2010. számú és
2010. február 11. napon kelt határozatban elutasításra került, azzal az indoklással, hogy a
becsatolt jövedelemigazolások alapján, valamint a hivatalban rendelkezésre álló
jövedelemadatok alapján, ügyfelünk családjában a havi jövedelem magasabb a helyi
rendeletünkben szabályozottnál.
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv.
(továbbiakban Sztv.) 4.§ (1) a) pontja meghatározza a jövedelem fogalmát:
„4. § (1) E törvény alkalmazásában
a) jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) 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”

ab) 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.
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 és a szépkorúak jubileumi juttatása,
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.”
Az Sztv. 10. § (2) bekezdése pontja szabályozza, hogy a jogosultság megállapításakor:
"10.§.(2)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.”
A becsatolt jövedelem igazolás alapján megállapításra került, hogy a kérelmező a kérelem
benyújtását megelőző havi nettó rendszeres jövedelme 27.125,-Ft. (Bánkuti Tibor Ferenc
részére 2009. 12. 16. naptól 91 napig álláskeresési járadékra jogosultságot állapított meg az
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ és Szolgáltató Központ, 1873,-Ft/nap bruttó
összeg folyósításával.)

Bánkuti Tibor Ferencné előző havi rendszeres jövedelme 28.500,-Ft, mivel részére
rendelkezésre állási támogatás került megállapításra 2009.08.10.naptól.
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának nyilvántartása szerint
Bánkuti Tibor Ferenc és hozzátartozója részére a Szolnoki Munkaügyi Bíróság
2.M.292/2008/29. számú ítélete és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Mf.20.778/2009/5 számú ítélete alapján az alábbi összegek kerültek kiutalásra:

2009.12.09. napig Bánkuti Tibor Ferenc részére: 1.673.892,-Ft
/
12hónap:
139.491,-Ft,

2009.12.09. napig Bánkuti Tibor Ferencné részére: 1.623.900,-Ft
/
12hónap:
135.325,-Ft,
(2010.01.04. napon 152.240,-Ft, Bánkuti Tibor Ferencné részére.)
A család jövedelmébe összesen 274.816,-Ft havi nem rendszeres jövedelem beszámítása
indokolt.
A fentiek alapján a család jövedelme:
Bánkuti Tibor Ferenc
27.125,-Ft rendszeres jövedelem,
Bánkuti Tibor Ferenc
139.491,-Ft nem rendszeres jövedelem,
Bánkuti Tibor Ferencné
28.500,-Ft rendszeres jövedelem,
Bánkuti Tibor Ferencné
135.325,-Ft nem rendszeres jövedelem.
Összesen:
330.441,-Ft a család jövedelme
Az egy főre jutó havi családi nettó jövedelem 3 fő (Bánkuti Tibor Ferenc, Bánkuti Tibor
Ferencné, Bánkuti Csilla) figyelembe vételével 110.147,-Ft.
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 3/2008.(II.15.)ÖK
rendelet 8.§(4).bekezdés a) pontja alapján átmenti segélyben részesíthető az a kérelmező,
„akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi teljes nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 140 %-át nem haladja meg”,(amely 2010. évben
39.900,-Ft), „egyedül élő esetén az öregségi teljes nyugdíj mindenkori összegének 180 %-át
nem haladja meg”(2010. évben 51.300,-Ft).
Bánkuti Tibor Ferenc 2010. február 19. napján keltezett és Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzett beadványában fellebbezést nyújtott be
Cibakháza Nagyközség Szociális Bizottság 746/2010. számú határozata ellen.
Kérelmét azzal indokolta, hogy az Önkormányzat által kifizetett kártérítési összeg nem bér,
nem vállalkozásból – gazdasági esemény következtében szerzett bevétel és a 2009. évre
vonatkozik. Ebből az összegből másfél év alatt felhalmozott adósságukat igyekeztek
kitisztázni, illetve a 2006. évben felvett lakáshitelük egy részét rendezték ez összegből 2009.
év decemberében.
Szakember véleménye alapján: A kártérítés polgári jogi értelemben a károkozó olyan
elmarasztalását jelenti, ami a károsult kárának enyhítésére, kiküszöbölésére, összefoglalva:
megtérítésére irányul.
A Szolnoki Munkaügyi Bíróság 2.M.292/2008/29. számú ítélete, és a Jász-NagykunSzolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.778/2009/5 számú ítélete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII törvény (továbbiakban Kjt.) 34.§. (4) bekezdésén alapul, amely
szerint:

„34.§. (4) Ha a közalkalmazotti jogviszonyt nem az (1) bekezdésben foglalt módon
szüntették meg jogellenesen, a közalkalmazotti jogviszony a megszüntetésről szóló
jognyilatkozat szerinti időpontban megszűnik, de a közalkalmazott részére - az eset összes
körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelése
alapján - legalább két, legfeljebb harminchat havi átlagkeresetnek megfelelő átalánykártérítést kell fizetni.”
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja.) 1.§ (3)
bekezdése szerint a magánszemély minden jövedelme adóköteles. Ettől eltérő szabályt, az
adóból kedvezményt a kivételes célok érdekében - e törvény alapelveinek
figyelembevételével - csak törvény állapíthat meg. Az adó alapja az adóköteles bevételből
megállapított, e törvény rendelkezései szerinti levonásokkal csökkentett jövedelem és az
adóalap-növelő tételek összege.
Az Szja. Törvény 1. számú melléklete az adómentes bevételeket tartalmazza, melynek 6.
pontja szerint a károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes:
6.1. elemi kár (ideértve a martinsalak felhasználása miatt a lakást, lakóépületet ért kárt is),
katasztrófa esetén a károsultnak jogszabályban meghatározott feltételek szerint vagy
közadakozásból nyújtott segély, támogatás (így különösen a lakás helyreállítása, újjáépítése),
továbbá a jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján kapott tartásdíj, valamint a
kártalanítás (ideértve a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra megvásárolt ingatlan
vételárát is), a kárpótlás és a kártérítés, kivéve a jövedelmet pótló kártérítést; az áldozatsegítő
szolgálattól származó, a bűncselekmény áldozata részére juttatott támogatás.
A fent idézett bírósági ítéletre vonatkozóan tájékoztatást kértünk a Magyar Államkincstár
Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának Illetményszámfejtési Irodájától, mely szerint a
továbbiakban Kjt. 34.§. (4) bekezdése szerint megítélt kártérítés összege adó-és
járulékmentes jövedelem. Ezt támasztja alá az mellékelten megküldött APEH
állásfoglalás is, melyet mellékelünk az előterjesztéshez.

Tisztelt Képviselő-testület!
A kérelmező jogorvoslati kérelmének teljesítése nem indokolt, mert a Szociális Bizottság
határozatát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
és a 3/2008.(II.15.)ÖK rendeletben szabályozottaknak megfelelően hozta meg.
Kérem előterjesztésemet szíveskedjenek megtárgyalni, és ezen előterjesztéshez mellékelt
határozati javaslat jóváhagyásával a fellebbezést elutasítani.
Cibakháza, 2010. február 26.

Ferenczi Lajos
Bizottsági Elnök

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Z-9/2010. (III.04.) KT határozata
Bánkuti Tibor Ferenc 5462 Cibakháza, Öregszőlő I. u. 124.sz. alatti lakos átmeneti
segély elutasítása ellen benyújtott fellebbezés tárgyában.
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata Szociális Bizottsága 746/2010. számú, és 2010. február 11. napon kelt
határozatát
helyben hagyja és
Bánkuti Tibor Ferenc (5462 Cibakháza, Öregszőlő I. u. 124.sz. alatti lakos
fellebbezését elutasítja.
E határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs, mivel a Képviselő-testület határozatát
3/2008.(II.15.)ÖK rendelet keretei között és mérlegelési jogkörében az eset összes
körülményeit figyelembe véve hozta meg. A határozat felülvizsgálatát – jogszabálysértésre
hivatkozással – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságtól lehet kérni a határozat
közlésétől számított harminc napon belül. A kereset előterjesztése költség- és illetékmentes.
A pert az önkormányzat ellen kell indítani.
INDOKOLÁS
Bánkuti Tibor Ferenc (sz:Cibakháza, 1962. 08. 08. a.n.:László Éva) Cibakháza, Öregszőlő I.
u. 124. szám alatti lakos – a fellebbezési határidő lejárta előtt- 2010. február 11. napján
keltezett és Cibakháza Nagyközség Képviselő-testületéhez címzett beadványában
fellebbezést nyújtott be Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Szociális Bizottságának
746/2010. számú határozata ellen, amely határozatban a bizottság Bánkuti Tibor Ferenc
átmeneti segély iránti kérelmét elutasította, azzal az indoklással, hogy a becsatolt
jövedelemigazolások alapján, valamint a hivatalban rendelkezésre álló jövedelemadatok
alapján, ügyfelünk családjában a havi jövedelem magasabb a helyi rendeletünkben
szabályozottnál.
Bánkuti Tibor Ferenc fellebbezésében leírta, hogy az Önkormányzat által kifizetett
kártérítési összeg nem bér, nem vállalkozásból – gazdasági esemény következtében szerzett
bevétel és a 2009. évre vonatkozik. Ebből az összegből másfél év alatt felhalmozott
adósságukat igyekeztek kitisztázni, illetve a 2006. évben felvett lakáshitelük egy részét
rendezték ez összegből 2009. év decemberében.
Szakember véleménye alapján: A kártérítés polgári jogi értelemben a károkozó olyan
elmarasztalását jelenti, ami a károsult kárának enyhítésére, kiküszöbölésére, összefoglalva:
megtérítésére irányul.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv.
(továbbiakban Sztv.) 4.§ (1) a) pontja meghatározza a jövedelem fogalmát:
„4. § (1) E törvény alkalmazásában
a) jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) 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,

ab) 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.
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 és a szépkorúak jubileumi juttatása,
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.”
Az Sztv. 10. § (2) bekezdése pontja szabályozza, hogy a jogosultság megállapításakor:
"10.§.(2)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.”
A becsatolt jövedelem igazolás alapján megállapításra került, hogy a kérelmező a kérelem
benyújtását megelőző havi nettó rendszeres jövedelme 27.121,-Ft. (Bánkuti Tibor Ferenc
részére 2009. 12. 16. naptól 91 napig álláskeresési járadékra jogosultságot állapított meg az
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ és Szolgáltató Központ, 1873,-Ft/nap bruttó
összeg folyósításával.)

Bánkuti Tibor Ferencné előző havi rendszeres jövedelme részére 28.500,-Ft, mivel részére
rendelkezésre állási támogatás került megállapításra 2009.08.10.naptól.
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának nyilvántartása szerint
Bánkuti Tibor Ferenc és hozzátartozója részére a Szolnoki Munkaügyi Bíróság
2.M.292/2008/29. számú ítélete és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Mf.20.778/2009/5 számú ítélete alapján az alábbi összegek kerültek kiutalásra:

2009.12.09. napig Bánkuti Tibor Ferenc részére: 1.673.892,-Ft
/
12hónap:
139.491,-Ft,

2009.12.09. napig Bánkuti Tibor Ferencné részére: 1.623.900,-Ft
/
12hónap:
135.325,-Ft,
(2010.01.04. napon 152.240,-Ft, Bánkuti Tibor Ferencné részére.)
A család jövedelmébe összesen 274.816,-Ft havi nem rendszeres jövedelem beszámítása
indokolt.
A fentiek alapján a család jövedelme:
Bánkuti Tibor Ferenc
27.125,-Ft rendszeres jövedelem,
Bánkuti Tibor Ferenc
139.491,-Ft nem rendszeres jövedelem,
Bánkuti Tibor Ferencné
28.500,-Ft rendszeres jövedelem,
Bánkuti Tibor Ferencné
135.325,-Ft nem rendszeres jövedelem.
Összesen:
330.441,-Ft a család jövedelme
Az egy főre jutó havi családi nettó jövedelem 3 fő (Bánkuti Tibor Ferenc, Bánkuti Tibor
Ferencné, Bánkuti Csilla) figyelembe vételével 110.147,-Ft.
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 3/2008.(II.15.)ÖK
rendelet 8.§(4).bekezdés a) pontja alapján átmenti segélyben részesíthető az a kérelmező,
„akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi teljes nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 140 %-át nem haladja meg”,(amely 2010. évben
39.900,-Ft), „egyedül élő esetén az öregségi teljes nyugdíj mindenkori összegének 180 %-át
nem haladja meg”(2010. évben 51.300,-Ft).
A Szolnoki Munkaügyi Bíróság 2.M.292/2008/29. számú ítélete, és a Jász-NagykunSzolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.778/2009/5 számú ítélete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII törvény (továbbiakban Kjt.) 34.§. (4) bekezdésén alapul, amely
szerint:
„34.§. (4) Ha a közalkalmazotti jogviszonyt nem az (1) bekezdésben foglalt módon
szüntették meg jogellenesen, a közalkalmazotti jogviszony a megszüntetésről szóló
jognyilatkozat szerinti időpontban megszűnik, de a közalkalmazott részére - az eset összes
körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelése
alapján - legalább két, legfeljebb harminchat havi átlagkeresetnek megfelelő átalánykártérítést kell fizetni.”
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja.) 1.§ (3)
bekezdése szerint a magánszemély minden jövedelme adóköteles. Ettől eltérő szabályt, az
adóból kedvezményt a kivételes célok érdekében - e törvény alapelveinek
figyelembevételével - csak törvény állapíthat meg. Az adó alapja az adóköteles bevételből
megállapított, e törvény rendelkezései szerinti levonásokkal csökkentett jövedelem és az
adóalap-növelő tételek összege.

Az Szja. Törvény 1. számú melléklete az adómentes bevételeket tartalmazza, melynek 6.
pontja szerint a károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes:
6.1. elemi kár (ideértve a martinsalak felhasználása miatt a lakást, lakóépületet ért kárt is),
katasztrófa esetén a károsultnak jogszabályban meghatározott feltételek szerint vagy
közadakozásból nyújtott segély, támogatás (így különösen a lakás helyreállítása, újjáépítése),
továbbá a jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján kapott tartásdíj, valamint a
kártalanítás (ideértve a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra megvásárolt ingatlan
vételárát is), a kárpótlás és a kártérítés, kivéve a jövedelmet pótló kártérítést; az áldozatsegítő
szolgálattól származó, a bűncselekmény áldozata részére juttatott támogatás.
A képviselő-testület elutasítja a fellebbezést és helybenhagyja Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata Szociális Bizottsága döntését, mivel jogszerű és megalapozott.
A tényállás tisztázása során az eljáró hatóság a vonatkozó jogszabályok előírásai
szerint járt el, és döntését, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény, valamint a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2008.(II.15.)ÖK
rendelet keretei között és mérlegelési jogkörében az eset összes körülményeit
figyelembe véve hozta meg.
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, ezen határozatát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1)a) pontjában és
10.§(2) bekezdésben, valamint a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2008.(II.15.)ÖK
rendeletének 8.§(4).bekezdés a) pontjában foglalt helyi szabályozást figyelembe véve hozza
meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 11.§.(2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva. A hatáskört a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése biztosítja.
Költség- és illetékmentességet az Szt. 16.§-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCII.
Tv. 33.§.(2) bekezdésének 18. pontja biztosítja.
A fellebbezés jogát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 11.§ (1)
bekezdése zárja ki, a bírói felülvizsgálatot e § (3) bekezdése teszi lehetővé.
A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni kell:
Hegyes Zoltán polgármestert
Sebestyén László alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Képviselő-testület tagjait –helybenÉszak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok
Kirendeltsége –SzolnokBánkuti Tibor Ferencet (5462 Cibakháza, Öregszőlő I. u. 124.sz.)
Nagyközségi Könyvtárat – helyben Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Cibakháza, 2010. március 04.
Hegyes Zoltán
Polgármester
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