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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (...) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 45. § (1), (3) bekezdéseiben, a 132. 

§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének bevezető része helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1)bekezdésében, 26. §-ában, 32. §(1)bekezdés 

b)pontjában, 32.§(3)bekezdésében, 48.§(4)bekezdésében, 58/B.§(2)bekezdésében, 60.§(3)-(4) 

bekezdéseiben, 62.§(2)bekezdésében, 92.§(1)bekezdés b)pontjában, 115. §(3)bekezdésében, 

132.§(4)bekezdés a)pontjában,132.§(4)bekezdés d) pontjában, 132.§(4) bekezdés g)pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 3. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„3. § 

E rendelet hatálya azon szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások tekintetében, amely 

vonatkozásában a Marcali Kistérségi Többcélú Társulási megállapodást a tag önkormányzat aláírta, 

kiterjed az adott települési önkormányzat közigazgatási területén élő jogosultakra is.” 

3. § 

Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 4. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„4. § 

Az e rendeletben használt fogalmak meghatározása tekintetében a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §- ában használt értelmező 

rendelkezések az irányadók.” 
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4. § 

Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szoicális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 5. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) A települési önkormányzat képviselő- testületének hatáskörébe tartozó, szociális rászorultságtól 

függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Marcali 

Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.” 

5. § 

Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 6. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„6. § 

Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra való jogosultság, a 

jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), az Szt. és a pénzbeli 

és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.” 

6. § 

(1) Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a saját és családja 

jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, és azokat igazolni. A jövedelemről az e rendelet 14. 

mellékletében meghatározott, a vagyonról pedig a Rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározott 

nyomtatvány kitöltésével kell nyilatkozni, amelyhez mellékelni kell a nyilatkozatban foglaltak 

igazolását jelentő dokumentumokat. 

(2) A jövedelem igazolására: 

a)  munkabér esetén elsődlegesen a munkáltató igazolása, ennek hiányában bankszámla kivonat,  

b) nyugdíj és nyugdíjszerű ellátás esetén a folyósító szerv által kibocsátott értesítő, 

c)  gyermektartásdíj esetén a kötelezett okiratba foglalt nyilatkozata vagy bankszámla kivonat  

szükséges. 

(3) Vagyoni igazolásként 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, adó- és értékbizonyítvány, 

hagyatékátadó végzés, valamint az ingó vagy ingatlan vagyonhoz fűződő jogot bizonyító okirat 

kérhető.” 

(2) Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 7. § (6) és (7) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezések lépnek: 

„(6) Az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelés esetén a jogosultságot meg kell állapítani: 
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a) a települési lakhatási támogatás esetében a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, 

b) a méltányossági ápolási díj és a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

esetében a kérelem benyújtásának napjától, azzal a kivétellel, hogy amennyiben a korábbi 

jogosultság lejártát követő nap nem munkanap, de a kérelmet az azt követő első munkanapon 

benyújtják, az új jogosultság megállapítása – a támogatás folyósításának folyamatossága 

érdekében a korábbi jogosultság lejártát követő első nap. 

(7) A nem rendszeres települési támogatások esetében a támogatás folyósítására a jogosultságot 

megállapító határozatban foglaltak az irányadók.” 

(3) A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete 

című Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) 7. § (9) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(9) Az e rendeletben meghatározott, rendszeres települési támogatások jogosultsági feltételeit érintő 

lényeges tények, körülmények megváltozásáról a jogosult 15 napon belül köteles értesíteni Marcali 

Város Önkormányzatának Képviselő- testületét (a továbbiakban: képviselő- testület) akként, hogy a 

Hivatalnak arról postai úton értesítést küld vagy a Hivatalban jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatot 

tesz.” 

7. § 

Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 14. §-a a következő (1a) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a 13. mellékletben meghatározott képlettel 

történik, ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM 

pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell 

meghatározni.” 

8. § 

(1) Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 17. § (6) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(6) Ha a jogosult közös mérővel rendelkező, vagy a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizető 

társasházban lakik, a szolgáltató: 

a) a támogatást a társasház részére kiállított számlában (részszámlában) külön soron, a 

társasházban lakó jogosultakra összesen jutó támogatást összevontan kezelve érvényesíti és 

b) a társasház részére kiállított számlán vagy annak mellékletében a támogatással érintett 

lakás(ok) pontos címét - házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó jelöléssel – és az adott 

számlán rájuk tekintettel jóváírt összeget tételesen feltünteti. ” 

(2) Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 17. §-a a következő (6a) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(6a) A (6) bekezdés szerinti esetben a szolgáltatás költségének megfizetése során a jogosult 

háztartására jutó összeget a támogatás beszámításával a közös képviselő állapítja meg. Ha a közös 
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képviselő a társasház részére kiállított számlában érvényesített támogatást a fogyasztó részére nem 

állapítja meg, a képviselő-testület erre határozatban kötelezi.” 

9. § 

A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete 

című Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) 19. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) A települési lakhatási támogatás megállapításához 

a) a 14. melléklet szerinti, a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása és 

a Rendelet 4. § (6) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozata, valamint 

b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása (például tulajdoni lap, adásvételi szerződés, 

használatbavételi engedély) valamint 

c) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az Szt. 18. § l) pontja szerinti adat 

megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása, továbbá 

társasházban lakó jogosult esetében - a közös képviselő 5. melléklet szerinti nyilatkozata 

szükséges.” 

10. § 

Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 21. § (9) és (10) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(9) Nem minősül az Szt. 42. § (2) b) pontja szerinti kötelezettség elmulasztásának a Rendelet 27. § 

(1) bekezdésében foglalt eset. 

(10) A (8) bekezdésben foglaltak rendszeres vizsgálata érdekében a házi segítségnyújtást végző 

intézmény, a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (a továbbiakban: SZESZK) az 

ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését félévente legalább egyszer ellenőrzi.” 

11. § 

(1) Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 22. § a) és b) pontja helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

(A 21. §- ban meghatározott méltányossági ápolási díj megállapítása iránti kérelmet az e rendelet 6. 

melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:) 

„a) a háziorvos 7. mellékletében meghatározott, a Rendelet 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 

kiállított 

aa) igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg, 

ab) szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul, 

b) az Szt. 42. § (1) bekezdés a) pont aa)- ac) alpontjában meghatározott tény fennállása esetén az 

intézmény vezetőjének a 8. melléklet szerinti igazolását,” 

(2) A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete 

című Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) 22. § d) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
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(A 21. §- ban meghatározott méltányossági ápolási díj megállapítása iránti kérelmet az e rendelet 6. 

melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:) 

„d) a családi jövedelemhatár megállapításához szükséges 14. melléklet szerinti jövedelemigazolást 

és a Rendelet 4. § (6) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozatot.” 

12. § 

(1) Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 23. § (3) bekezdés b) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

kérelem benyújtását megelőző hónapban:) 

„b) a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerköltsége havonta a 7.500.- Ft- ot 

eléri.” 

(2) Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló 23. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 

„(6) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás napi összege 250.- Ft. 

(7) A helyi gyógyszertámogatás iránti kérelmet a 9. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell 

benyújtani, melyhez mellékelni kell a kérelmező és családja 14. mellékletben meghatározott 

jövedelemigazolását és a Rendelet 4. § (6) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozatot, valamint a 10. 

mellékletben meghatározott háziorvosi és a 11. mellékletben meghatározott gyógyszertári 

igazolásokat a gyógyszerköltség havi összegéről, továbbá a járási hivatal által kiállított igazolást 

arról, hogy a kérelmező az Szt. 50. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott jogcímen 

közgyógyellátásra nem jogosult.” 

13. § 

(1) Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 24. § (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételtől a kérelmező számára kedvezőbb módon 

a képviselő- testület eltérhet, különösen: 

a) kiskorú gyermek családban tartásával, nevelésével, óvodáztatásával, iskoláztatásával 

kapcsolatos, 

b) váratlan betegség, baleset következményeinek enyhítése miatti, 

c) hozzátartozó halálesetével kapcsolatos, 

d) a kérelmező által lakott lakás tekintetében a közüzemi szolgáltatás megszűnését megelőző 

e) elemi kár következményeinek enyhítését célzó 

kiadások miatt benyújtott kérelem esetében.” 

(2) Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 24. §-a a következő (4) 

bekezdéssel egészül ki: 
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„(4) A vissza nem térítendő formában, esetenként nyújtott rendkívüli települési támogatás mértékét 

az eset összes körülményét vizsgálva- szükség esetén a helyszíni szemle során tapasztaltakat is 

figyelembe véve- kell megállapítani.” 

14. § 

Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) Amennyiben a kérelmező részére a rendkívüli települési támogatást kiskorú gyermek nevelésével 

összefüggő kiadásokra vagy a kérelmező lakhatása biztonságát elősegítő közüzemi tartozás 

megfizetésére vagy gyógyszer vásárlására állapítják meg, a kérelmező köteles a támogatás 

felhasználásáról bizonylattal elszámolni. ” 

15. § 

Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 30. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„30. § 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásként az 

önkormányzat tanyagondnoki szolgáltatást, étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást, családsegítést, közösségi alapellátást, támogató szolgáltatást, nappali ellátást, 

továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások közül Idősek Otthona és Gondozóháza 

igénybevételét biztosítja illetékességi területén a Marcali Kistérségi Többcélú Társulással kötött 

Társulási Megállapodás alapján a SZESZK útján.” 

16. § 

Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 31. § (1) és (2) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A szociális szolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet a SZESZK Vezetőjéhez kell benyújtani. 

(2) A SZESZK intézményvezetője dönt a szociális szolgáltatások biztosításáról, az intézménybe 

történő felvételről, valamint az azonnali elhelyezést, személyes gondoskodást igénylők ellátásának 

biztosításáról életveszély, tartás, gondozás halaszthatatlan biztosításának szükségessége esetén.” 

17. § 

Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 33. § (2) bekezdés b) és c) pontja 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(Az ellátást igénylő a jogosultságát:) 

„b) az Szt. 62. § (1) b) pontjában meghatározott esetben háziorvosi, szakorvosi igazolással vagy 

erre hatáskörrel rendelkező szakhatóság által kiadott határozattal, 
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c) az Szt. 62. § (1) c) pontjában meghatározott esetben szakorvosi, háziorvosi igazolással, 

fogyatékosságot igazoló határozattal, vagy egyéb arra alkalmas dokumentummal,” 

(bemutatásával köteles igazolni.) 

18. § 

(1) Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete a 1. melléklet szerinti 13. 

melléklettel egészül ki. 

(2) Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 14. 

melléklettel egészül ki. 

19. § 

Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és szociális 

szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 5. § (3) bekezdésében a „Marcali 

Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg lép. 

20. § 

Hatályát veszti Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) a szociális ellátások és 

szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének: 

a) 1. §-a, 

b) 2. §-a, 

c) 7. § (5) bekezdése, 

d) 7. § (10) bekezdésében a „Marcali Közös Önkormányzati” szövegrész, 

e) 14. § (2) bekezdése, 

f) 25. § (1) bekezdése, 

g) 26. §-a, 

h) 27. § (1) bekezdése, 

i) 1. melléklete, 

j) 12. melléklet szövege, 

k) 12. melléklet 1. pontja, 

l) 12. melléklet 2. pontja. 

21. § 

Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.  
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1. melléklet 

„13. melléklet 

”  
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2. melléklet 

„14. melléklet 

1.1.Munkavállaló neve: ………………………………………………………………… 

1.2.Lakcíme: ………………………………………………………………………………. 

1.3.Munkáltató neve: ………………………………………………………………………. 

1.4.Tárgyidőszak: 202......év ........... hó 1. naptól 202..... év ............... hó ............. napig 

2.1.Tárgyidőszakban kifizetett összeg- bruttó és nettó összegben 

2.1.1.Munkabér: 

2.1.2.Táppénz: 

2.1.3.GYED, GYES: 

2.1.4.Jutalom: 

2.1.5 Egyéb bérjellegű kifizetés: 

2.2. A 2.1. szerinti tárgyidőszakban kifizetett összeg havi átlaga: 

2.3. A 2.1. szerinti teljes tárgyidőszakban a letiltás összege: 

2.4.Jövedelemigazolás kelte: 

2.5.Munkáltató aláírása: 

3. Kérelmező nyilatkozata 

3.1.Egyéb jövedelmem nem volt/ volt. (A megfelelő rész aláhúzandó.) 

3.2.Egyéb jövedelmem volt: nettó összegben 

3.2.1.Társas vállalkozásból: 

3.2.2.Egyéni vállalkozásból: 

3.2.3.Ingó, ingatlan vagyontárgyak értékesítéséből: 

3.2.4.Vagyoni értékű jog átruházásából: 

3.2.5.Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás (pl.: árvaellátás): 

3.2.6.Családtámogatási ellátások: 

3.2.7.Önkormányzat vagy Járási Hivatal által folyósított ellátások: 

3.2.8.Föld bérbeadásából származó jövedelem: 

3.2.9.Egyéb jövedelem: 
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3.3.Jövedelmemből tartásdíjat fizetek: ............................... havi összegben. 

3.4.Nyilatkozat kelte: 

3.5.Kérelmező aláírása:”
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Általános indokolás 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális ellátások és szociális 

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

szóló  

.../2021. (....) önkormányzati rendeletéhez 

  

Tisztelt Képviselő- testület! 

  

A Somogy Megyei Kormányhivatal SO/03/01043/2021 számú szakmai segítségnyújtás elnevezésű 

iratában Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális ellátásokról szóló 9/2015. 

(II.26.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) kapcsolatban jelezte, hogy a hatályos 

Rendelet részben a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, illetve a jogszabályszerkesztésről 

szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet szabályaival ellentétes szabályozást tartalmaz, részben pedig 

rámutattak arra, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény (a 

továbbiakban: Szt.), illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. 

rendelet szabályainak módosulása miatt, valamint az azokban szereplő felhatalmazáson 

túlterjeszkedve tartalmaz a Rendelet szabályozást. 

A Rendelet módosítását indokolja továbbá, hogy a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott 

támogatás esetében a támogatás mértékét célszerű napi összegben megállapítani a folyósítási 

szabályokra tekintettel és javasoljuk egyúttal a támogatás mértékének emelését is. 

Jelen rendelet módosítás keretében a jelzettekkel egyetértve javasoljuk a Rendelet módosítását. A 

módosítást 2021. november 1- jén javasoljuk hatályba léptetni. 

  

Marcali, 2021. október 18. 

  

                                                                                       Bödőné dr Molnár Irén 

                                                                                         címzetes főjegyző 


