
 

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő-Testületének  

3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete 
 

a települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 
26. §- ában, 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában a meghatározott 
feladatkörében eljárva  
a települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról  
a következőket rendeli el:  

 
1. § A települési támogatásról szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 25. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
„25. § (1)  Az az – alanyi - és normatív közgyógyellátásra nem jogosult – szociálisan rászorult  

személy jogosult a települési közgyógyellátásra, akinek 
a)  az egy főre számított havi családi jövedelme – az egyedül élő esetén is – az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át nem haladja meg, 
továbbá  

b)  a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri. 

(2)  A települési közgyógyellátásra az Szt. szerinti alanyi és normatív közgyógyellátásra 
vonatkozó előírásokat, eljárási szabályokat és formanyomtatványokat kell 
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy azt az önkormányzatra kell értelemszerűen 
alkalmazni.   

(3)  Amennyiben a települési közgyógyellátásra jogosult az alanyi vagy normatív 
közgyógyellátásra jogosultságot szerez, úgy a települési közgyógyellátását az alanyi 
vagy normatív közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása napjával meg kell 
szüntetni.  

(4)  Amennyiben a települési közgyógyellátásra jogosulnak az alanyi vagy normatív 
közgyógyellátásra való jogosultsági feltételi fennállnak, úgy az települési 
közgyógyellátásra nem jogosult.  

(5)  A települési közgyógyellátásra nem jogosult a (4) bekezdésben foglaltakon túl az, 
akinek az önkormányzat a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 28. §-a alapján 
közgyógyellátásra való jogosultság lett megállapítva és ezen jogosultsága még 
fennáll.” 

 
2. §  (1)  Ezen rendelettel megállapított szabályokat a folyamatban lévő ügyekben is  

alkalmazni kell.  
(2)  Ez a rendelet kihirdetés követő nap lép hatályba, majd a hatálybalépést követő 

munkanap hatályát veszti.  
    

 
 Szabó József   Juhász Péter   
 polgármester jegyző 
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A jelen rendeletet 2015. március 13. napján kihirdettem:  
 
  Juhász Péter   
  jegyző  
 


