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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 22-i ülésén fogadta el a szociális ellátásokról 
szóló rendeletét. E rendelet szabályozza többek között a méltányossági jogcímen adható közgyógyellátásra való 
jogosultság feltételeit. 
 
A jelenleg az önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben (továbbiakban: Szt.) foglaltaknál kedvezőbb feltételeket határoz meg a fent említett ellátásra 
vonatkozóan.  
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati 
rendeletében foglaltak szerint: 
 
17. § (1) Méltányosságból megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultság annak a személynek, aki 
szociálisan rászorult, és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt a létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem 
képes viselni. 
(2) Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a 
személy, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének 
mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. 
 
Az Szt.-ben foglaltak alapján: 
50. § (3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakon kívül – méltányossági jogcímen – az a szociálisan rászorult 
személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott 
feltételek fennállnak. Az önkormányzat rendeletében 
a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-ánál, egyedül élő esetén annak 200%-ánál alacsonyabb jövedelmet, továbbá 
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértékeként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 25%-át meghaladó összeget 
jogosultsági feltételként nem lehet előírni; a szociális rászorultság további feltételeit az önkormányzat a helyi 
viszonyoknak megfelelően szabályozza. 
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Tehát a jelenlegi önkormányzati rendeletben foglaltak alapján az egy főre számított családi jövedelemhatár 
51.300,- Ft, egyedül élő esetén 71.250,- Ft, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meg kell, 
hogy haladja az 5.700,- Ft-ot.  
Az Szt.-ben foglaltak alapján az egy főre számított családi jövedelemhatár 42.750,- Ft, egyedül élő esetén 
57.000,- Ft, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meg kell, hogy haladja az 7.125,- Ft-ot. 
 
2014. január 1-je és 2014. szeptember 15-e közötti időszakban 3 méltányossági közgyógyellátás megállapítása 
iránti kérelem érkezett az Önkormányzati Hivatalhoz. Ebből 1 kérelem el lett utasítva, mert a kérelmező havi 
rendszeres gyógyító ellátásának költsége nem haladta meg a rendeletben meghatározott mértéket. 1 esetben 
kerül megállapításra ez ellátás, 1 kérelem elbírálása még folyamatban van. 
 
Megállapítás esetén az önkormányzatnak térítést kell fizetni a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének az Szt. 53. §-ában foglaltak szerint. 
 
53. § (1) A méltányossági jogcímen megállapított jogosultság alapján kiállított igazolvány után a települési 
önkormányzat – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – térítést fizet. A térítés az igazolvány kiállítását követő 
egyéves időtartamra szól. A térítés összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-a, amelyet a 
jogosultság kezdetétől számított három munkanapon belül az egészségbiztosítási szervnek át kell utalni. 
Amennyiben az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálata során fél évnél hosszabb időtartamra 
magasabb gyógyszerkeret kerül megállapításra, a különbözet 6 havi összegének 30%-át is át kell utalni az 
egészségbiztosítási szerv részére. Amennyiben a települési önkormányzat a jogosultság kezdetétől számított 30 
napon belül fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az egészségbiztosítási szerv megkeresésére az állami 
adóhatóság adók módjára hajtja be a követelést az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról. 
 
A fentiek alapján került kifizetésre 2014. szeptember 1-jén 19.890,- Ft. 
 
Úgy gondolom, hogy az önkormányzat jelenlegi helyzete nem engedi meg, hogy kedvezőbb feltételeket állapítson 
meg a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságra, mint amit a törvény előír, ezért javaslom, hogy a 
képviselő-testület módosítsa az önkormányzati rendelet közgyógyellátásról szóló rendelkezését. 
 
A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében adminisztrációs hiba miatt szerepel a 
„temetési támogatás” szövegrész. Mivel ilyen ellátásról nem rendelkezik az önkormányzati rendelet, ezért 
javaslom a hibás szövegrész hatályon kívül helyezését. 
 
 
 
Rendelet-tervezet 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
………… önkormányzati rendelete  

a szociális ellátásokról szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A szociális ellátásokról szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„17. § (1) Méltányosságból megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultság annak a személynek, aki 
szociálisan rászorult, és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt a létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem 
képes viselni. 
(2) Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a 
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személy, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének 
mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.” 
 
2. § Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2) bekezdésében a „temetési támogatás” szövegrész. 
 
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika  
 polgármester  jegyző 

 
 
 
 

A szociális ellátásokról szóló rendelettervezet részletes indokolása 
 
1. § A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság feltételeit határozza meg. 
2. § Adminisztrációs hiba kijavítása a „temetési támogatás” szövegrész törlésével. 
3. § A hatálybalépés időpontjáról rendelkezik. 
 
 

Előzetes hatásvizsgálati lap 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
A tervezett jogszabály: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének …… önkormányzati rendelete a 
szociális ellátásokról szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 
 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet-tervezet elfogadásával a képviselő-testület 
meghatározza a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság feltételeit. 

2. Környezeti következményei: Nem releváns. 
3. Egészségi következményei: A rendelet-tervezetnek egészségügyi hatása nincs. 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Többlet adminisztratív terhet nem jelent. 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat költségvetési kiadásainak 

mérséklése. 
6. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Nem releváns. 
7. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jelenlegi, 

rendelkezésre álló feltételeken felül többletet nem igényel. 
 
Mindezek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-módosítást 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Szőc, 2014. szeptember 15. 
 
 


