
Tárgy: A szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet 

módosítása 

Sorszám: IV/1 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 

dr. Bimbó Mária osztályvezető,  

Igazgatási Osztály 

Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az Mötv. 50. §-a 

alapján 

Előkészítésben 

részt vesz: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi 

és Szociális Bizottság 
Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés     

 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. január 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 2014. január hó 1. napjától hatályos 50. § (4) bekezdése értelmében a méltányossági 

közgyógyellátásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos feladat jegyzői 

államigazgatási hatáskörből a települési önkormányzat képviselőtestületének feladatkörébe 

került át.   

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. december 12-i ülésén e feladat- 

és hatáskör gyakorlását átruházta a polgármesterre, ami a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 10/2012. (III.30.) rendeletben (a továbbiakban: Helyi Rendelet) rögzítésre 

került.    

Az elmúlt egy hónap tapasztalatai alapján a Helyi Rendelet módosítását kezdeményezzük, 

tekintettel arra, hogy a közgyógyellátás ügyintézése során a határidők nagyon szűkre 

szabottak: 

- a képviselő-testületnél benyújtott kérelem esetén a képviselő-testület megvizsgálja, 

hogy a járási hivatalnál ugyanazon kérelmezőre tekintettel nincs-e folyamatban eljárás 

közgyógyellátás megállapítása iránt, ideértve a járási hivatal által a közgyógyellátásra 

való jogosultság tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására irányuló eljárást 

is. Amennyiben a járási hivatal az áttett közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet 

elutasítja, az elutasító döntést – annak jogerőre emelkedését követően –, továbbá az 

ügyfél közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmét és annak mellékleteit megküldi a 

kérelmet áttevő képviselő-testületnek. A képviselő-testület öt napon belül megindítja 

az eljárást a közgyógyellátás megállapítása iránt. 

- a szakhatósági állásfoglalás beszerzése végett a háziorvos igazolását a települési 

önkormányzat képviselő-testülete öt napon belül továbbítja a kormányhivatal 

egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének, t az egészségbiztosítási szervnek, 

- a települési önkormányzat képviselő-testülete a szakhatósági állásfoglalás érkezését 

követően nyolc napon belül dönt a közgyógyellátásra való jogosultságról, a 

közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontjáról, a jogosult gyógyszerkeretéről. 

Az ügyintézés során - előző jogszabályi rendelkezésektől függetlenül is - próbálunk 1-2 

munkanapos határidőkkel dolgozni, mert a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő 

időpontjaként a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő 15. napot kell 

megállapítani. Ez azért probléma, mert ugyan van lehetőség az ügyfél részéről az egy évre 

megállapított jogosultság lejárta előtt 3 hónappal az új jogosultságot kérelmezni, nagyon 

sokan a lejáratot követően terjesztenek elő kérelmet, amikor a gyógyszertárban jelzik feléjük, 

hogy nem tudják a gyógyszert közgyógyellátásra kiadni.       



Előző okok miatt, az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük T. Képviselő-

testületet, szíveskedjen a közgyógyellátás vonatkozásában feladat- és hatáskört a jegyzőre 

átruházni.  

A tárgyban hozott döntésekben megjelölésre kerül, hogy a jegyző a Képviselő-testület 

átruházott feladat- és hatáskörében jár el.   

A rendelet-tervezet tartalmazza, hogy a közgyógyellátással kapcsolatos feladat- és hatáskör 

kikerül a Helyi Rendelet polgármester feladat- és hatáskörét tartalmazó 8. § (1) bekezdéséből, 

továbbá a 8. § további bekezdéssel egészül ki, amely értelmében e feladat- és hatáskör 

gyakorlója a jegyző.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 

önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása, hogy az ügyfél számára az ügyintézés 

gyorsabbá válik. Gazdasági hatás nem mutatható ki, a rendelet módosítása sem környezeti 

sem egészségügyi hatást nem von maga után, adminisztratív terheket befolyásoló 

többlethatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi 

feltételek az eddigiek szerint adottak.   

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képző rendelet-

tervezetet szíveskedjen elfogadni. 

 

Békés, 2014. január 23. 

 

 Izsó Gábor  

                                                                                                       polgármester 

 

 

 

 

Jogi ellenjegyző  

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző  

 



BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./….. (…. ….)  

önkormányzati  rendelete  

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 

szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 

bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, a 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 

37. § (1) bekezdésének d) pontjában, a 37/A. § (3) és (4) bekezdéseiben, a 43/B. § (1) és (3) 

bekezdéseiben, a 45. § (1) bekezdésében, a 46. §-ában, az 50. § (3) bekezdésében, a 92. § (1) 

és (2) bekezdéseiben és a 132. § (4) bekezdés b), c) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §   Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„8. § (1) Az e rendeletben meghatározott, alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és 

hatáskört a polgármester látja el: 

a)  önkormányzati segély, 

b)  köztemetés, 

c)  ápolási díj, 

d)  közművesítési támogatás. 

(2) Az e rendeletben meghatározott alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és 

hatáskört Békés Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) látja el:           

a)  otthoni szakápolás, 

b)  magánszemélyek kommunális adója megfizetésével kapcsolatos támogatás.  

(3) Az Szt. 50. § (3) bekezdésében meghatározott közgyógyellátással kapcsolatos feladat- és 

hatáskört a jegyző látja el.                 

 

2. § (1) E rendelet 2014. február 1. napján lép hatályba és hatályát veszti a hatálybalépését 

követő napon.  

B é k é s, 2014. január 22.         

 

   Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné 

 polgármester       jegyző 

  

A rendelet kihirdetésre került:  

 

2014. január hó ….. napján 

 

 

Tárnok Lászlóné 

 jegyző 


