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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 
132.§ (4) bekezdés g) pontja szerint: a települési önkormányzat a települési támogatás 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 
szabályait rendeletben szabályozza. 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel szükségessé vált a 
rendszeres települési támogatások átmeneti szabályozása. A kihirdetett veszélyhelyzet alatt a 
lejáró rendszeres gyógyszertámogatások újbóli igénylése, felülvizsgálata – tekintettel arra, 
hogy a leginkább idős jogosultak lakókörnyezetüktől távoli mozgása minimalizálható legyen 
– nem lehetséges, viszont az alacsony jövedelemmel rendelkező személyek esetében fontos a 
pénzbeli támogatás fenntartása. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet a 
mellékelt rendelet-tervezet szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2020. március 26.  
 

Tisztelettel: 
 
 
 

 
  Szirbik Imre 
alpolgármester  



TERVEZET 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
______/2020. (______) önkormányzati rendelete 

az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
8/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: R.) 13. § -a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(11) A rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultság a kihirdetett veszélyhelyzet 
megszűnését követő 3. hónap utolsó napjáig meghosszabbodik.”  

 
 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
(2) A R. módosítás rendelkezéseit 2020. március 11-e és a rendelet hatálybalépése között 
lejáró támogatásokra is alkalmazni kell. 
 
 
 
 

Szirbik Imre sk.     Tenczerné Bajusz Ilona sk. 
alpolgármester      jegyzői jogkörben eljáró  

 igazgatási csoportvezető 
 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: _________________ 
    

Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyzői jogkörben eljáró  
igazgatási csoportvezető 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

8/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____/2020. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 

 
 
Társadalmi hatás: a kihirdetett veszélyhelyzet alatt és megszűnését követő átmeneti 
időszakban a lejáró támogatások újbóli igénylése, – tekintettel arra, hogy a leginkább idős 
jogosultak lakókörnyezetüktől távoli mozgása minimalizálható legyen – csak a rendelet 
módosításával biztosítható.  
 
Gazdasági hatás: a szociális ellátásra jogosultak köre a veszélyhelyzet miatt nem csökken. 
  
Költségvetési hatás: a szociális ellátásra jogosultak köre nem változik, ezért nincs jelentős 
hatása. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: a veszélyhelyzet kihirdetése alatt, valamint a 
megszűntét követő átmeneti időszakban a rendszeres gyógyszertámogatásra jogosult 
személyek esetében a támogatás biztosítja az egészséghez szükséges gyógyszerek 
megvásárlásának lehetőségét az alacsony jövedelemmel rendelkezők részére. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs.  
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a 
hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, módosításának, 
valamint ellenőrzésének szabályait. A rendszeres gyógyszertámogatás ismételt 
megállapításához szükséges igazolások beszerzése a járási hivatalok, a háziorvosi körzetek 
csökkentett nyitvatartása miatt a veszélyhelyzet alatt nem teszi lehetővé az ellátások újbóli 
megállapítását. 
 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
Kiszombor, 2020. március 26.  
 
 
 

  Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyzői jogkörben eljáró 
 igazgatási csoportvezető 



INDOKOLÁS 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

8/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____/2020. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 

 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 
132.§ (4) bekezdés g) pontja szerint: a települési önkormányzat a települési támogatás 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 
szabályait rendeletben szabályozza. 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel szükségessé vált a 
rendszeres települési támogatások átmeneti szabályozása. A kihirdetett veszélyhelyzet alatt a 
lejáró támogatások újbóli igénylése, felülvizsgálata – tekintettel arra, hogy a leginkább idős 
jogosultak lakókörnyezetüktől távoli mozgása minimalizálható legyen – nem lehetséges. 
 

A módosítás társadalmi és szakmai célja az, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet alatt és 
megszűnését követő átmeneti időszakban a lejáró rendszeres támogatások újbóli igénylése, – 
tekintettel arra, hogy a leginkább idős jogosultak lakókörnyezetüktől távoli mozgása 
minimalizálható legyen – csak a rendelet módosításával biztosítható. 
 
A rendelet módosításnak jelentős gazdasági, költségvetési hatása nincs, az adminisztratív 
terhek nem nőnek. 
 

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 

A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni. 
 
Kiszombor, 2020. március 26. 
 
 

 
Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyzői jogkörben eljáró  
igazgatási csoportvezető 


