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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása, valamint a támogatás felhasználásának szabályai 2015. évben megváltoztak, mely 
lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat a település lakosságának szélesebb körének 
nyújtson szociális segítséget. 
 
A 2015. március 1-jétől hatályos pénzbeli és természetbeni támogatásokra vonatkozó 
szabályozás eredményeinek, a 2015. évben felhasznált költségvetési előirányzatoknak az 
ismeretében szükségessé vált az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2015.(II. 
25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseinek módosítása.  
 
Az R. módosítása tartalmazza az egyes eljárási rendelkezések pontosítását, melyek a gyakorlati 
alkalmazását könnyítik meg. 
 
A jövedelemhatárok módosítása lehetővé teszi a támogatásra jogosultak körének bővítését az 
alábbi szociális rászorultság alapján járó ellátásoknál: 

- rendkívüli települési támogatás, 
- temetési segély, 
- gyógyszertámogatás,  
- lakásfenntartási támogatás. 

 
Fentieken túl bevezetésre kerül az eseti gyógyszertámogatás, mely lehetőséget biztosít a 
szociálisan rászorultak számára az alkalmanként jelentkező gyógyszer, tápszer, gyógyászati 
segédeszköz megvásárlásával kapcsolatos kiadások mérséklésére.  
 

A Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság a tárgyban szereplő módosító 
rendelet tervezetet megtárgyalta és a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet a 
mellékelt rendelet-tervezet szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. január 21.  

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
     polgármester 



TERVEZET 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
______/2016. (______) önkormányzati rendelete 

az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
1/2015.(II. 25.) 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 - 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés ab) 
pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó 
Bizottsága véleményének ismeretében - a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A jövedelem igazolására elfogadható irat különösen: a munkáltató által kiállított 
jövedelemigazolás a havi nettó jövedelemről, fizetési jegyzék, postai feladóvevény, 
nyugdíjszelvény, pénzintézeti igazolás és az ellátást folyósító szerv határozata vagy igazolása.” 
 

2. § 
 
Az R. 5. §-a a következő (7)  bekezdéssel egészül ki: 
„(7) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás bármely okból történő megszüntetése 
esetén a jogosultságot a határozathozatal hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.” 

 
3. § 

 
(1) Az R. 6. § (2) bekezdés a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki: 
„ae) eseti gyógyszertámogatás;” 
(2) Az R. 6. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ca) a rendszeresen nyújtott gyógyszertámogatásra,” 
 
 

4. § 
 
Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„13. § 

 
(1) Települési támogatásként gyógyszertámogatás adható a szociálisan rászorult személy 

részére egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak 
csökkentése érdekében. 

(2) Gyógyszertámogatás nyújtható rendszeresen vagy eseti támogatásként. 
(3) Rendszeres gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező  



a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 220 %-át, 70. életévét betöltött kérelmező esetén 240 %-át, egyedülálló 
esetén pedig a 260 %-át nem haladja meg, 

b) valamint a háziorvos vagy a kezelőorvos által igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége 
a 4.000,- Ft-ot eléri, 

c) és közgyógyellátási igazolványra nem jogosult. 
(4) Annak igazolására, hogy a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult, a járási hivatal 

jogerős elutasító határozatát kell csatolni, amely nem lehet 12. hónapnál régebbi. 
(5) A rendszeres gyógyszertámogatás iránti kérelem kötelező melléklete a háziorvos vagy a 

kezelőorvos által felírt rendszeresen szedett gyógyszerek térítési díjának összegéről szóló 
igazolás. 

(6) A rendszeres gyógyszertámogatás iránti kérelem a közgyógyellátásra való jogosultságának, 
vagy a rendszeres gyógyszertámogatásának a megszűnését megelőző hónapban is 
benyújtható. 

(7) A kérelmezőt a rendszeres gyógyszertámogatás a megállapító határozat meghozatalát 
követő hónaptól illeti meg két év időtartamra. 

(8) A rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente egy 
alaklommal felül kell vizsgálni, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a 
gyógyszertámogatásra való jogosultság feltételei nem állnak fenn, a támogatás 
megszüntetéséről kell dönteni. 

(9) A rendszeres gyógyszertámogatás éves összege 
a) 36.000,- Ft, ha nem haladja meg, 
b) 60.000,- Ft, ha meghaladja, 
az igazolt gyógyszerköltség a 7.000,- Ft-ot. 

(10) A rendszeres gyógyszertámogatás nyolc egyenlő összegű részletben kerül folyósításra, 
akként, hogy az a megállapító határozat keltét követő hónap 5. napján, majd azt követően 3 
havonta történik.” 

 
 

5. § 
 
Az R. 13/A. §-sal egészül ki: 

„13/A. § 
 

(1) Eseti gyógyszertámogatásra jogosult a kérelmező, ha a támogatás hiányában saját vagy vele 
közös háztartásban élő közeli hozzátartozója számára szükséges gyógyszert, tápszert, 
gyógyászati segédeszközt - ideértve a szemüveget, a hallókészüléket is - nem, vagy csak 
létfenntartásának veszélyeztetésével képes megvásárolni.  

(2) Eseti gyógyszertámogatás a közgyógyellátásra jogosult személy esetén csak a 
közgyógyellátással nem fedezett gyógyászati segédeszköz beszerzésére vehető igénybe. 

(3) Az eseti gyógyszertámogatásra az a kérelmező jogosult, akinek családjában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, 
egyedülálló esetén a 350 %-át nem haladja meg. 

(4) Az eseti gyógyszertámogatás iránti kérelem kötelező melléklete 
a) a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása a gyógyszerszükségletről és a gyógyszer térítési 
díjának összegéről, 
b) anyatej helyettesítő tápszer esetén a gondozó védőnő igazolása a tápszeres táplálás 

szükségességéről és a háziorvos igazolása a havi tápszer térítési díjáról, 
c) gyógyászati segédeszköz esetén a szakorvos igazolása a szükségletről és a segédeszköz 
térítési díjának összegéről. 

(5) Az eseti gyógyszertámogatás összege nem haladhatja meg a 25.000 Ft-ot, de legfeljebb az 
igazolt térítési díj összegéig terjedhet.” 



 
6. § 

 
Az R.  

a) 9. § (7) bekezdés a) pontjában szereplő a „130 %-át ” szövegrész helyébe a „140 %-át”  
szöveg, 

b) 9. § (7) bekezdés b) pontjában szereplő a „150 %-át ” szövegrész helyébe a „160 %-át”  
szöveg, 

c) 9. § (7) bekezdés c) pontjában szereplő a „200 %-át ” szövegrész helyébe a „210 %-át”  
szöveg, 

d) 12. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő a „250 %-át ” szövegrész helyébe a „260 %-
át”  szöveg, 

e) 12. § (3) bekezdés b) pontjában szereplő a „300 %-át ” szövegrész helyébe a „310 %-
át”  szöveg, 

f) 16. § (3) bekezdésében szereplő a „250 %-át” szövegrész helyébe a „260 %-át” szöveg, 
g) 16. § (4) bekezdésében szereplő a „300 %-át” szövegrész helyébe a „310 %-át” szöveg 

lép. 
7. §  

 
Hatályát veszti az R. 14. § (2) bekezdésének „a gyógyszertámogatás és” szövegrésze. 

 
8. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
A rendelet kihirdetésének időpontja:_________________. 
    
 

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____/2016. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 

 
 
Társadalmi hatás: nő a szociális ellátásra jogosultak köre. 
 
Gazdasági hatás: a támogatásra jogosultak anyagi terheit csökkenti.  
 
Költségvetési hatás: az önkormányzat költségvetésében előirányzatként szerepel, külön 
hatása nincs. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: a gyógyszertámogatást igénybevevők száma 
emelkedik, ezzel segítve a rászorulók egészségügyi ellátását. 
 
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 támogatásban részesített személyek száma a korábbi évben tervezett létszámot nem érte el, 
valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzat lehetővé teszi a támogatásra 
jogosultak körének bővítését. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
Kiszombor, 2016. január 21. 
 
 
 
 

  Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 



INDOKOLÁS 
az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 

1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____/2016. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 

 
 
A 2015. március 1-jétől hatályos pénzbeli és természetbeni támogatásokra vonatkozó 
szabályozás eredményeinek, a 2015. évben felhasznált költségvetési előirányzatoknak az 
ismeretében szükségessé vált az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2015.(II. 
25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseinek módosítása.  
 
Az R. módosítása tartalmazza az egyes eljárási rendelkezések pontosítását, melyek a 
gyakorlati alkalmazását könnyítik meg. 
 
A jövedelemhatárok módosítása lehetővé teszi a támogatásra jogosultak körének bővítését az 
alábbi szociális rászorultság alapján járó ellátásoknál: 

- rendkívüli települési támogatás, 
- temetési segély, 
- gyógyszertámogatás,  
- lakásfenntartási támogatás. 

 
Fentieken túl bevezetésre kerül az eseti gyógyszertámogatás, mely lehetőséget biztosít a 
szociálisan rászorultak számára az alkalmanként jelentkező gyógyszer, tápszer, gyógyászati 
segédeszköz megvásárlásával kapcsolatos kiadások mérséklésére.  
 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 6.) 
önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés ab) pontja alapján az egészségügyi, szociális és 
gyermekvédelmi ágazatot érintő rendeletek tervezetét véleményeztetni kell a Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi 
Ügyeket Ellátó Bizottságával. 
 
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. 
 
 
Kiszombor, 2016. január 21. 
 
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 


