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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2016. szeptember 29-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Önkormányzata 2015. február hó 23-i ülésén alkotta meg a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és 

szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét (a 

továbbiakban: Helyi Rendelet). A megszűnő méltányossági közgyógyellátás „helyébe lépő” 

önkormányzati gyógyszerköltség támogatás jövedelemhatára 5%-al lett emelve a 

közgyógyellátáshoz viszonyítva. 2015.március hó 1-jét követően az ellátás jövedelemhatára 

nem került emelésre.   

A Helyi Rendelet jelenleg hatályos 27. §-a értelmében „Önkormányzati gyógyszerköltség 

támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre számított jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át, egyedül élő 

esetében annak 250 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke 

meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, továbbá nem 

jogosult alanyi-, normatív vagy 2016. február hó 28. napjáig méltányossági jogcímen 

megállapított közgyógyellátásra.   

Jelen előterjesztésben a Helyi Rendelet módosítására teszünk javaslatot, az alább kifejtett 

okokból.  

A szociális ellátások jövedelemhatárának szabályozásánál alapul vett öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege több éve, 2008. január hó 1. napjától változatlanul 28.500 

Forint, míg a nyugdíjak, ha minimális összeggel is, de minden évben emelkednek, ezért több, 

főleg magasabb életkort betöltött személy vonatkozásában nem teljesülnek az önkormányzati 

gyógyszerköltség támogatás jogszabályi feltételei, mert az egy főre számított jövedelem 

meghaladja a Helyi Rendeletben szabályozott összeget. Az év során 15 kérelmet kellett előző 

ok miatt elutasítani.   

2016. január hó 1. napjától 2016. augusztus hó 31. napjáig 148 fő részesült önkormányzati 

gyógyszerköltség támogatásban. Az erre tervezett költség 10.000.000 Forint, a 2016. év félévi 

költségvetési beszámoló alapján az addig felhasznált összeg 4.877.069 Forint volt.  
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A fent kifejtettek alapján javaslatot teszünk arra, hogy a közgyógyellátás vonatkozásában az 

egy főre számított jövedelem családok esetében 5%-al, egyedül élők esetén 10 %-al emelésre 

kerüljön.     

Mivel az ügycsoportra már nem bír relevanciával az, ha valaki 2016. február hó 28-ig 

méltányossági közgyógyellátásban részesült, jelen módosítással egyidejűleg mindez törlésre 

kerül a jogszabály szövegéből.  

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja 

értelmében az előterjesztés szöveges indokolása rendeletmódosításkor, tartalmi változás 

esetén tartalmazza a rendeletnek a módosítás előtti, illetve a módosítás utáni szövegét is:  

A Helyi Rendelet jelenleg hatályos 27. §-a értelmében „Önkormányzati gyógyszerköltség 

támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre számított jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át, egyedül élő 

esetében annak 250 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke 

meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, továbbá nem 

jogosult alanyi-, normatív vagy 2016. február hó 28. napjáig méltányossági jogcímen 

megállapított közgyógyellátásra.   

E rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép: 

27. § 

„Önkormányzati gyógyszerköltség támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az 

egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 215 %-át, egyedül élő esetében annak 260 %-át, és a havi rendszeres gyógyító 

ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

20 %-át, továbbá nem jogosult alanyi- vagy normatív jogcímen megállapított 

közgyógyellátásra.”   

A tervezett módosítást összegszerűen az alábbi táblázat tartalmazza: 

ÖNKORMÁNYZATI 

GYÓGYSZERKÖLTSÉG 

TÁMOGATÁS 

JÖVEDELEMHATÁR 

2015. 03. hónaptól 2016. 10. hónaptól 

(tervezet) 

 

család esetében 

az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 210 %-a 

(59.850 Forint) 

az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 215 %-a 

(61.275 Forint) 

 

egyedülálló esetében 

az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-a 

(71.250 Forint) 

az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 260 %-a 

(74.100 Forint) 

 

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 és gazdasági hatása, hogy az önkormányzati 

gyógyszerköltség támogatás vonatkozásában a jövedelemhatár emelése több jogosult részére 

enged majd hozzáférést a 100 %-ban az önkormányzat által finanszírozott támogatáshoz, ami 

által az önkormányzat kiadásai növekszenek. A rendelet módosítása sem környezeti sem 

egészségügyi hatást nem von maga után. A tervezett önkormányzati rendeletnek 
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adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az eddigiek szerint adottak. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt rendelettervezetet 

szíveskedjen elfogadni.  

Békés, 2016. szeptember 20. 

 

 Izsó Gábor  

                                                                                                       polgármester 

 

Jogi ellenjegyző  

 

 

Pénzügyi ellenjegyző  
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1. melléklet 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

…/….. (… … )  

önkormányzati rendelete  

 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAP- ÉS 

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szóló  

6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 45. § (1) bekezdés c) pontjában és 

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, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított 

ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Rendelet) 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„27. § Önkormányzati gyógyszerköltség támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában 

az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 215 %-át, egyedül élő esetében annak 260 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás 

költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, 

továbbá nem jogosult alanyi- vagy normatív jogcímen megállapított közgyógyellátásra.”   

 

2. § E Rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Békés, 2016. szeptember 29. 

 

            Izsó Gábor sk.                                                                   Tárnok Lászlóné sk.  

            polgármester                                                                                jegyző  

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2016. …………….. hó .…... napján  

 

 

 

Tárnok Lászlóné sk.  

          jegyző 

 

 


