
1 
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Az előterjesztés törvényességi 

szempontból megfelelő. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. november 22-ei együttes rendkívüli bizottsági ülésére. 

 

 

 

 

 

Tárgy: 
A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLATTÉTEL.  
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Tisztelt Bizottságok!
 

A Szociális Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottság a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló rendelet 11. § (6) bekezdésében rögzített támogatási összegek 

növelését javasolja. 

A javaslat szerint a gyógyszerkiadások viseléséhez megállapított támogatási összege az a pont 

szerinti esetben 5 000 Ft/hó összegről 15 000,- Ft/hó összegre változna, a b) pont szerinti 

támogatás összeg 7 000,- Ft/hó összegről 20 000,- Ft/hó összegre változna, mindkét esetben 

azzal, hogy a támogatási összeg legfeljebb az igazolt gyógyszerköltség összege lehet.  

A Bizottságok javasolják, hogy az időskorúak karácsonyi támogatására 2017. évben is kerüljön 

sor.  

A gyógyszertámogatás tekintetében a fedezet rendelkezésre áll, tekintettel arra, hogy a 

gyógyszertámogatás kifizetése a szociális előirányzat terhére történik.  

Az időskorúak karácsonyi támogatására a szociális előirányzaton belül rendelkezésre áll a 

fedezet. Ha a támogatás mértékét a tavalyi szinten tartjuk, és a támogatást a jogosultak 100 %-

a felveszi, akkor 150.000,- Ft összeget kell biztosítani egyéb forrásból.   

 

 

Kérem a Bizottságokat, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozatot meghozni 

szíveskedjen, és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolni. 

 

                                                                                                   Dr. Imrédy Szabolcs 

       elnök 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

…./2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tervezet 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b) 

pontjában és a 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

rendelet) 11.§ (6) bekezdés a) pontjában a „5.000 Ft/hó” szövegrész helyébe „15.000 Ft/hó” 

szövegrész lép. 

2. § 

A rendelet 11.§ (6) bekezdés b) pontjában a „7.000 Ft/hó” szövegrész helyébe „20.000 Ft/hó” 

szövegrész lép. 
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3. § 

A rendelet 11.§-a a következő c) bekezdéssel egészül ki: 

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez megállapított települési támogatás összege az igazolt 

gyógyszerköltség összegénél nem lehet magasabb. 

4.§ 

A rendelet 12/C.§ (2) bekezdése a) pontjában az „aki balatonakarattyai bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik” szövegrész helyébe az „aki tárgyév január 1-jétől balatonakarattyai bejelentett 

lakóhellyel rendelkezik, ez alól kivétel az év közben született gyermek” szövegrész lép. 

5. § 

A rendelet 12/C.§ (3) bekezdése a „kifizetéssel történik” szövegrész helyébe a „személyes 

átvétel útján a gyermek és fiatalkorú törvényes képviselője veheti át” szövegrész lép. 

6. § 

A rendelet 12/D.§ (2) bekezdése a) pontjában az „aki balatonakarattyai bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik” szövegrész helyébe az „aki tárgyév január 1-jétől balatonakarattyai bejelentett 

lakóhellyel rendelkezik” szövegrész lép. 

 

7. § 

7.§ A rendelet 12/C.§ (3) bekezdése a „kifizetéssel történik” szövegrész helyébe a „személyes 

átvétel útján történik” szövegrész lép. 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

              Matolcsy Gyöngyi Polgár Beatrix 

 polgármester  jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 

Balatonakarattya, 2017. ……………………. 

 

 

Polgár Beatrix 

jegyző 

 


