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3. sz. előterjesztés 
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…../2016. (III. ….)  

 

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 rendeletének módosításáról  

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott 

jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) g) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Mötv. 13. § (1) 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 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. §- a a következő (8) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„(8) A helyi gyógyszertámogatás iránti támogatásra való jogosultság megállapítását követően a jogosult köteles a 

támogatás kifizetését követő 10 munkanapon belül a gyógyszertár által kiállított egyszerűsített számlával igazolni, 

hogy a támogatást a kérelemben szereplő gyógyszereinek kiváltására fordította. Amennyiben ezen igazolást határidőre 

a jogosult nem mutatja be, a jogosultságát a fenti határidő lejártát követő nappal meg kell szüntetni.” 

 

2. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
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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 

……/2016. (III. …..) 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 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének 

(a továbbiakban: Rendelet) módosítását az indokolja, hogy a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott 

pénzbeli támogatás esetében biztosított legyen a támogatás összegének célhoz kötött felhasználása. Ennek 

érdekében a rendelet módosításában meghatározottak szerint a támogatás felhasználását igazolnia kell a 

jogosultnak, amennyiben ezt elmulasztja, a jogosultságát meg kell szüntetni. 

 A Rendelet módosítását a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni, hatályát pedig javaslom 

kiterjeszteni a folyamatban lévő ügyekre is. 

 

Marcali, 2016. március 5. 

 

Bödőné dr. Molnár Irén  

                               jegyző 
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