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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…../2018. (XII. ….)  

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 

9/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 132. § (4) 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. § 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi 

szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 23. § (3) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„(3) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra az a személy jogosult, akinek a 

kérelem benyújtását megelőző hónapban: 

a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 240%-ánál (68.400.- Ft), egyedül élő esetén 250%-ánál (71.250.- Ft) nem magasabb 

és nem rendelkezik hasznosítható vagyonnal, továbbá 

b) a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerköltsége havonta a 6.000.- Ft- ot eléri.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 43. § -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális ellátások és szociális szolgáltatások 

helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2018. (XII. …) 

önkormányzati rendeletével módosított 23. § (3) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 

kell.” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól    

szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

……/2018. (XII. …..) önkormányzati rendeletének 

 

Á l t a l á n o s  i n d o k o l á s a  

 

 Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátások 

helyi szablyairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) indokolt 

módosítani a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatás jövedelmi jogosultsági határának 

emelése miatt. Az elmúlt évben és idén is a nyugdíjasok számára november hónapban nyugdíjprémium kerül 

kifizetésre, amelyet az adott év januárjára visszamenőleg kapnak meg. Több nyugdíjas kérelmező esetében 

azonban ez a pár száz Forintos összeg éppen akkora emelkedést jelent, hogy a havi 6.000.- Ft összegű 

támogatásra nem lesznek jogosultak jövedelmi szempontból, ezért a családban és egyedül élő kérelmezők 

esetében is 10%- os jövedelmi határ emelést javaslunk.  

 A rendelet módosítását a kihirdetést követő napon javaslom hatályba léptetni, hatályát pedig 

javaslom kiterjeszteni a folyamatban lévő ügyekre is. 

 

Marcali, 2018. december 6. 

 

Bödőné dr. Molnár Irén  

                            címzetes főjegyző 

mailto:kaplar.orsolya@marcali.hu


TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2018. (XII …..) önkormányzati  r e n d e l e t e  

a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 

9/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendelet célja, hogy a havi 

rendszerességgel folyósított a 

gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott 

támogatásra továbbra is jogosultak 

lehessenek azon nyugdíjasok, akik a nyugdíj 

prémium kifizetése miatt nem felelnének 

meg a jövedelmi jogosultsági feltételnek. 

 

van nincs az adminisztrációs  

terhek kis mértékben 

növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatásból a jövedelmi jogosultsági határ kismértékű emelésének elmaradása esetén kiszorulnának az egyébként rászoruló személyek. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

növekednének a rászoruló személyek gyógyszerköltségei, amit támogatás nélkül kellene fedezniük. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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