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HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

       12/2016. ( V. 26.) számú 

r e n d e l e t e 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2016. (II. 25.)   számú 

rendelet módosításáról 

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2016. (II. 

25.)   számú rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

6.§ (1) Gyógyszertámogatás adható a szociálisan rászorult személy részére egészségi 

állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében. 

(2) A polgármester gyógyszertámogatást állapít meg annak a kérelmezőnek, akinek 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 155 %-át, egyedül élő esetén a 205 %-át, és krónikus, hosszan tartó 

betegségére tekintettel a háziorvos által a rendszeres havi gyógyszerfogyasztásról kiállított 

igazolás  alapján a gyógyszertár igazolja a havi rendszeres gyógyszerköltséget, melynek 

összege eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. 

(3) A polgármester gyógyszertámogatást állapít meg annak a kérelmezőnek is , akinek 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem maximum 1000.-Ft-t összeggel haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 155 %-át, egyedül élő esetén a 205 %-

át, és krónikus, hosszan tartó betegségére tekintettel a háziorvos által a rendszeres havi 

gyógyszerfogyasztásról kiállított igazolás  alapján a gyógyszertár igazolja a havi rendszeres 

gyógyszerköltséget, melynek összege eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 30 %-át. 

 

(4) Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki 

közgyógyellátásban részesül, vagy arra jogosult, de nem kérte annak megállapítását.  

(5) A gyógyszertámogatást legfeljebb a kérelem benyújtási évének utolsó naptári 

napjáig, maximum egy éves időtartamra lehet megállapítani, összege 6.000 Ft/hó.  

 

 

2. § 
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(1) Ez a rendelet 2016. május 26. napján 14. 00 órakor lép hatályba. 

(2) Rendelkezéseit a már folyamban lévő ügyekre is alkalmazni kell.  

 

Hodász, 2016. május 23. 

 

Nagy János sk.                        Dr. Bodnár Zsuzsanna sk. 

            polgármester                                                                         jegyző 

Záradék: 

A rendelet 2016-05-26 napján kihirdetésre került. 

Hodász, 2016. május  26. 

                                                     

  Dr. Bodnár Zsuzsanna sk. 

          jegyző 

 

 


