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ELŐTERJESZTÉS
n Képviselő-testület 2014. június 30-i ülésére

Tiszte’t Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. december 22-i hatállyal

módosította a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011 .(III.29.)

önkormányzati rendeletet.
A módosítás keretében nem került sor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 50. (3) bekezdése szerinti méltányossági

közgyógyellátás jogosultsági feltételeinek meghatározására.
A fenti jogszabályhely alapján:

„(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.

(4) Az alanyi és a norinatív közgyógyellátásra való jogosultságról a járási hivatal, a
méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságról a települési önkormányzat
képviselő-testülete dönt. Az alanyi közgyógyellátásra való jogosultságot két évre, a
normatív és a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre állapítják
meg. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja - az (5) bekezdésben
foglaltak kivételével - a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő 15.
nap.”

A központi szabályozás alapján a mellékelt rendelet-módosításban bevezetésre kerül a

méltányossági közgyógyellátás, az Új Ptk. hatályba lépésével javítva lesz a vonatkozó

hivatkozás, továbbá — kormányhivatali egyeztetés alapján — törlésre kerül az önkormányzati

rendelet - eseti jellegű önkormányzati segélyre vonatkozó korlátozást tartalmazó — 14. (3)

bekezdése (mely szerint eseti jellegű önkormányzati segély — kivételes méltánylást érdemlő

körülmény kivételével — kérelmező, illetve vele közös háztartásban élő családtagja számára

négyhavonta egy alkalommal, egy évben legfeljebb háromszor adható).



Miután az Új jogintézmény átruházott hatáskörként a Szociális és Egészségügyi Bizottság
hatáskörébe kerül, elő lett készítve az SZMSZ vonatkozó mellékletének ennek megfelelő
módosítása is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendi pont megtárgyalását követően fogadja
el a mellékelt rendelet-tervezeteket.

Mezőberény, 2014. június 18.

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző



Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

.../2014.(.....) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011 .(11L29.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 26.-ábari, 37. (1) bekezdés d) pontjában, 38. (9)
bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, 45. (1) és (3) bekezdéseiben, a 48. (4)
bekezdésében, az 50. (3) bekezdésében, valamint a 132. (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011 .(III.29.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörgyakorlásába tartozó ügytípusok:
a) méltányossági ápolási díj (Szt. 43/B. (1) bekezdés)
b) méltánvossági közgyógyellátás (Szt. 50. (3) bekezdés)”

2.
A Rendelet a 15.-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Méltányossági közgyógyellátás”

3.
A Rendelet a következő 15/A.-sal egészül ki:

Az Szt. 50. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján méltányossági jogcímen
közgyógyellátásra jogosult,

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, és a havi rendszeres
gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének a 20%-át;

b) aki egyedül élő, és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
20%-át.”

4.
A Rendelet 17. (1) bekezdésében a „Ptk. 685.* b) pont” szövegrész helyébe a „Ptk. 8:1. (1)

bekezdés 1. pontja” szövegrész lép.

Hatályát veszti a Rendelet 14. (3) bekezdése.



6.
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Mezőberény, 2014

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző



Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

‚.../2O14(...) Önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 57/2012.(X1L27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőberény Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32 .cikk (1) bekezdés d) pontj ában meghatározott feladatkörében elj árva a következőket
rendeli el:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének B) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

„B) A SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG FELADAT ÉS HATÁSKÖRE

1. A Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörgyakorlásába tartozó ügytípusok:
a) méltányossági ápolási díj (Szt. 43/B (1) bekezdés)

b) méltártyossági közgyógyellátás (Szt. 50. (3) bekezdés)

2.Az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott keretek között
a) természetbeni juttatás:

aa) a gyermekintézmények étkezési térítésének közvetlenül az intézmények
által kezdeményezett és javasolt díjkedvezményének megállapítása

ab) helyközi járatú autóbusz helyi közlekedésre vonatkozó tanulóbérletének
támogatása

b) a 4. (1)-(2) bekezdésében meghatározott esetekben a visszafizetés elrendelése,
vagy annak méltányosságból való elengedése.”

2.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény, 2014

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző




