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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, az Szt 10. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és
(3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában és
(2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és az Szt 2. §-ban meghatározott
feladatkörében eljárva a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról
szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról a
következő rendeletet alkotja:
1. §
Az Alaprendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következőre rendelkezés lép:
„b) gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz vásárlására fordítaná, amennyiben kérelmező nem
részesül rendszeres települési gyógyszer támogatásban,
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Az Alaprendelet 10. § (5) bekezdésében a „2000.-Ft” szövegrész helyébe a „5.000,- Ft” szöveg lép.
3. §
Az Alaprendelet 11. § (1) bekezdésében a „létfenntartása súlyos betegség, 50.000 Ft értéket
meghaladó gyógyászati segédeszköz vásárlás vagy elemi csapás miatt veszélyeztetve van”
szövegrész helyébe a „létfenntartása súlyos betegség, 50.000,- Ft értéket meghaladó gyógyászati
segédeszköz vásárlás vagy elemi csapás miatt veszélyeztetve van, vagy egyéb olyan rendkívüli
élethelyzetbe kerül, amely folytán az alapvető életfeltételei kerülnek veszélybe” szöveg lép.
4. §
Az Alaprendelet 12. § (6) bekezdésében „az (1) bekezdés b) és c)” szövegrész helyébe „a (2)
bekezdés b) és c)” szöveg lép.
5. §
Az Alaprendelet 13. § (5) és (6) bekezdései helyébe a következőre rendelkezések lépnek:
„(5) Egy család egy naptári évben a 13. § (1) bekezdés a) pontjában jelölt célhoz maximálisan 6, a
13. § (1) bekezdés b)-e) pontjaiban megjelölt célokhoz maximálisan 4 alkalommal részesíthető
települési gyermeknevelési támogatásban.
(6) A települési gyermeknevelési támogatás maximális összege alkalmanként 10.000.-Ft.”
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6. §
Az Alaprendelet 14. § (1) bekezdésében a „legkisebb összegének 100%-át, egyedülélő esetében az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át” szövegrész helyébe a „legkisebb
összegének 120%-át, egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
175%-át” szöveg lép.
7. §
Az Alaprendelet 14. § (3) bekezdésében a „2000 Ft” szövegrészének helyébe az „5.000,- Ft” szöveg,
a „10.000.-Ft” szövegrészének helyébe a „20.000,- Ft” szöveg lép.
8. §
Az Alaprendelet 15. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Abban az esetben, ha egy főre jutó havi jövedelem és havi rendszeres gyógyszerkiadás különbözete
nem éri el az mindenkori öregségi nyugdíj minimum 150 %-át, a támogatás mértéke a kérelmező
rendszeres gyógyszerköltségének százalékos arányától függetlenül legfeljebb 25.000,-Ft lehet.”
9. §
Az Alaprendelet 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának kezdőnapjától
számított 6 hónapos időtartamra állapítható meg.”
10. §
Az Alaprendelet 16. § (4) bekezdésében a „6.000,- Ft” szövegrész helyébe a „15.000,- Ft” szöveg
lép.
11. §
Az Alaprendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja a következő rendelkezés lép:
„c) fogyatékossága vagy pszichiátriai, vagy szenvedély betegsége miatt rászoruló az a személy, aki
ca) erre vonatkozóan szakorvosi igazolással rendelkezik, vagy
cb) vakok személyi járadékában részesül, vagy
cd) fogyatékossági támogatásban részesül.”
12. §
Az Alaprendelet 21. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
„e) válsághelyzetben levő várandós anya”.
13. §
Az Alaprendelet 21. § (3) bekezdésében a „Ha az ellátást kérelmező jövedelme” szövegrészének
helyébe a „Ha az ellátást kérelmező családjában egy főre jutó jövedelem” szöveg lép.
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