
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

5/2019. (I.25.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 12/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Alsózsolca Város Önkormányzat 

képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

3/2018. (III. 29.) rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Humánpolitikai és Jóléti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

12/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdés d) 

pontjában az „egyszeri gyógyszertámogatás” szövegrész helyébe az „gyógyszer vagy 

gyógyászati segédeszköz támogatás” szöveg lép. 

2. § A rendelet 7. cím 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (6) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

7. Gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz támogatás 

8. § 

(1) Gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz támogatás állapítható meg annak, akinek 

családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülélő esetén 400 %-át, feltéve, hogy 

gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz költségének mértéke a 7.000,- Ft-ot meghaladja.  

(2) A gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz igény igazolására orvos, a gyógyszer vagy 

gyógyászati segédeszköz költség igazolására a gyógyszertár jogosult.  

(3) A gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz támogatás évente kétszer állapítható meg, 

összege legfeljebb 10.000 Ft.  

(4) A benyújtott kérelmekről Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

Humánpolitikai és Jóléti Bizottsága átruházott hatáskörben dönt.  

(5) A benyújtandó kérelem nyomtatványt az 1. melléklet tartalmazza. 

(6) E § alkalmazásában gyógyászati segédeszköz a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 

2006. évi XCVIII. törvény 3. § 6. pontjában meghatározott eszköz. 

(7) Gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz támogatás közgyógyellátás keretében támogatott 

gyógyszerre vagy gyógyászati segédeszközre nem állapítható meg.” 

3. § A rendelet 10. § (4) bekezdésében a „január 15.” szövegrész helyébe a „február 15.” szöveg 

lép. 

4. § A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Szilágyi László Marcsikné Orosz Emese 

polgármester jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2019. január 25. napján kihirdetésre került. 

 

                                                                                         Marcsikné Orosz Emese 

 jegyző 



 

1. melléklet Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a szociális ellátásokról 

szóló 12/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (…..) 

önkormányzati rendeletéhez  

 

Alsózsolca Város Önkormányzat  

képviselő-testületének  

Humánpolitikai és Jóléti Bizottsága  

 

 

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE 

 

Igényelhető támogatási formák:  

1. rendkívüli települési támogatás  

2. gyermekvédelmi támogatás  

3. gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz támogatás  

(A megfelelő támogatás aláhúzandó)  

I. Személyi adatok  

1. A kérelmező személyi adatai: 

Neve:……………………………………………………………………………………….........

Születési neve:………………………………………………………………………………… 

Anyja neve:………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, év, hónap, nap: ………………………………………………………………..   

Lakóhely:…………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………… 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………… 

Állampolgársága: magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, 

menekültként elismert státuszt elismerő határozat száma: ……………/ 20………… 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………………………… 

Amennyiben banki átutalással kéri az összeg kifizetését Saját bankszámlaszám: 

…………………………………………………………………..  

A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával /élettársával együtt él egyedülélő  

2. A házastárs/élettárs személyi adatai: 

Neve:……………………………………………………………………………………….........

Születési neve: …………………………………………………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, év, hónap, nap: ………………………………………………………………..   

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………………….. 

Lakóhely:……………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………….. 

*A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos- haszonélvező- főbérlő- albérlő – családtag – 

szívességi lakáshasználó- jogcím nélküli  

*A megfelelő rész aláhúzandó  

A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen:……………..fő  

Név  

Születési hely, év, hó, nap  

Anyja neve  

TAJ száma  

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése  

 

 



 

 

II. Jövedelmi adatok:  

 

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő 

gyermekeinek havi jövedelme forintban:  

A jövedelem típusa                     Kérelmező         Házastársa (élettársa)           Gyermekei  

 

1. Munkaviszonyból és  

más foglalkoztatási  

jogviszonyból származó  

2. Társas és  

egyéni vállalkozásból,  

őstermelői, illetve szellemi  

és más önálló tevékenységből  

származó  

3. Alkalmi munkavégzésből  

származó  

4.Táppénz,  

gyermekgondozási támogatások  

5. Nyugellátás és  

egyéb nyugdíjszerű  

rendszeres szociális ellátás  

6. Önkormányzat és  

munkaügyi szervek által  

folyósított ellátások  

7. Egyéb jövedelem  

8. Összes jövedelem  

9. Gyógyszer vagy  

gyógyászati segédeszköz igény  

igazolása  

10. Gyógyszer vagy  

gyógyászati segédeszköz költség  

igazolása  

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: …………………………………………….Ft  

 

III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:  

A települési támogatást arra tekintettel kérem, hogy 

…………………………………………………………………………………………………

………...…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

V. Nyilatkozatok  

Kijelentem, hogy  

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (A megfelelő rész 

aláhúzandó!)  

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

 



Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok a valódiságát a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-a alapján a szociális hatáskört gyakorló 

szerv - az állami adóhatóság illetékes hatósága útján - ellenőrizheti.  

 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználáshoz.  

 

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlése esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszaköveteli.  

 

Dátum: …………………….. …………………………………… …. 

…………………………………..  …………………………………………. 

kérelmező   nagykorú hozzátartozók aláírása  

 

 


