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Tisztelt Képviselő-testület!

A méltányossági közgyógyellátás a 2013. december 31-ig hatályos szabályozás szerint jegyzői
hatáskörben  nyújtott  ellátás  volt.  Az  önkormányzati  segély  kialakításával  összefüggő
törvénymódosításokról  szóló 2013. évi LXXV. törvény értelmében 2014. január 1-jétől  az
ellátás a képviselő-testület hatáskörébe került. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (4) bekezdés
szerint:
„Az  alanyi  és  a  normatív  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.”

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  41.  §  (4)
bekezdése szerint a képviselő-testület – e törvényben meghatározott kivételekkel – hatásköreit
a  polgármesterre,  a  bizottságára,  a  részönkormányzat  testületére,  a  jegyzőre,  a  társulására
ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez
és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
Méltányossági közgyógyellátási kérelem benyújtására, annak elbírálására évente sok, 30-40
alkalommal is sor kerül, ezért a Képviselő-testületnek ezt a hatáskörét a többi, hatáskörébe
tartozó,  pénzbeli  és  természetben nyújtott  ellátással  megegyezően  célszerű  a  polgármester
hatáskörébe utalni.

Várpalota  Város  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 8/2011.
(II.28.)  önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  SZMSZ)  5.  melléklete  tartalmazza  a
Képviselő-testület által a polgármesterre és a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét.
Javasolt az SZMSZ 5. mellékletében a Képviselő-testület  által  a Polgármesterre  átruházott
hatáskörök kiegészítése az alábbiak szerint:
„p) méltányossági közgyógyellátás”.

A  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  17.  §-ában  meghatározottak  szerint,  a
jogszabály  előkészítője  –  a  jogszabály  feltételezett  hatásaihoz  igazodó  részletességű  –
előzetes  hatásvizsgálat  elvégzésével  felméri  a  szabályozás  várható  következményeit.  
A hatásvizsgálat  során  vizsgálni  kell  a  tervezett  jogszabály  valamennyi  jelentősnek  ítélt
hatását,  amelynek  –  a  tárgyban megjelölt  rendeletek  tekintetében  -  az  alábbiakban  teszek
eleget:
1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

- Az SZMSZ módosítására a vonatkozó jogszabály-módosítás alapján kerül sor. 
2. A rendelet környezeti és egészségi következményei:

- A  rendelet-tervezet  elfogadásának  és  alkalmazásának  környezeti  és  egészségi
következményei nincsenek.

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
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- Nem  történne  változás  az  adminisztratív  terhekben,  mivel  a  méltányossági
közgyógyellátás  ügyintézését  eddig  is  a  Várpalotai  Polgármesteri  Hivatal  munkatársai
látták el.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
- A  rendelet-tervezet  megalkotásának  elmaradása  esetén  a  hatáskör  címzettjének  a
változása  tekintetében  nem  tennénk  eleget  a  vonatkozó  jogszabályból  adódó
kötelezettségünknek.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
- A jogszabály alkalmazáshoz szükséges, fent felsorolt feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatása
után hozza meg döntését!

Várpalota,  2014. február 10.

Talabér Márta

polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

…/2014. (         ) önkormányzati

r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete

m ó d o s í t á s á r ó l

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1.§ Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  Várpalota  Város
Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  8/2011.  (II.28.)
önkormányzati rendelet 5. melléklet (2) bekezdése új p) ponttal egészül ki a következők
szerint:
„p) méltányossági közgyógyellátás”

2.§  Ez a rendelet 2014. március 3-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

V á r p a l o t a , 2014. február 27. 

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita

polgármester jegyző
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