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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jogalkalmazói tevékenységünk során kialakult tapasztalatunk, hogy jövedelemhatár-túllépés miatt 
nem tudjuk döntésre előkészíteni a települési gyógyszertámogatást igénylő ügyfelek kérelmét. A 
jelenség hátterét vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt években bekövetkezett minimálbér és 
nyugdíj emelések állnak a háttérben. 
 
 
2008. január 1-je óta 28.500,-Ft az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Ez az eredendően is nagyon 
alacsony minimálnyugdíj az azóta megállapított és a jövőben majd megállapítandó nyugellátásokra 
egyaránt vonatkozik. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 
támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II. 20.) 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 23. §-a települési gyógyszertámogatás megállapításának szabályait 
az alábbiak szerint határozza meg:  „Települési gyógyszertámogatásra való jogosultságot kell 
megállapítani annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élőknél 250 %-
át, és a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 25 %-át, és nem jogosult közgyógyellátásra.”  (Rendelet 23. § (1) bek.) „A támogatás 
mértéke havi 7.000 Ft.” (Rendelet 23. § (6) bek.) 
 
Az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez való viszonyítást továbbra is indokoltnak tartom 
fenntartani, mivel lehetőséget biztosít az esetleges későbbi változások lekövetésére.  
 
Javaslom, hogy a Rendelet 23. § (1) bekezdésében a jövedelemhatár családos kérelmező esetén az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-ára (71.250,- Ft összegre), egyedül élő 
esetén annak 400 %-ára (114.000,- Ft összegre) kerüljön módosításra, feltéve, hogy a kérelmező havi 
rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 18 
%-át (5.130,- Ft összeget).    
 
A folyamatosan emelkedő gyógyszerárak miatt javaslom továbbá, hogy a Rendelet 13. § (6) 
bekezdésében meghatározott támogatás maximális mértéke 15.000,- Ft-ra emelkedjen azzal a 
feltétellel, hogy amennyiben ennél a kérelmező gyógyszerköltsége kevesebb, úgy a támogatás 
mértéke az ügyfél által benyújtott igazolt gyógyszerköltség legyen, a készpénzfizetéskor alkalmazott 
kerekítés szabályai szerint, kerekítve. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény szerint előzetes hatásvizsgálatot kell végrehajtani a 
jogszabálytervezetekkel összefüggésben. A törvényben előírt témakörök közül az előterjesztéssel 
egybevágó kategóriákra reagálva megállapítható, hogy a hivatalban minden személyi és tárgyi feltétel 
adott a végrehajtásához, adminisztrációs tehernövekedést nem okoz.  
 
Szükségszerű a jogalkotás, hiszen az érintett helyi alrendszereket közvetlenül befolyásoló egyes 
jövedelmek emelkedését követni kell. A jogalkotás elmaradásának következménye lenne, hogy az 
indokolthoz képest kevesebb ügyfél tudná igénybe venni a fent említett pénzbeli ellátást.  
 
2021. évben a települési gyógyszertámogatás eredeti előirányzata 7.980.000.-Ft volt, melyből 
4.186.000.-Ft került felhasználásra. A 2022. évi elfogadott költségvetésre nincs hatással a tervezet, 
tekintettel arra, hogy a települési gyógyszertámogatás előirányzatából a fel nem használt összeg 
biztosítja az ellátás fedezetét. 
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Humán Bizottság, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleményének figyelembevételével 
az előterjesztést tárgyalja meg és a Rendeletet a csatolt rendelet-tervezetnek megfelelően módosítsa! 
 
 
Komló, 2022. szeptember 16. 
 
        Polics József 
       polgármester 
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1. sz. melléklet – rendelet-tervezet 
 

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IX. 30.) önkormányzati 
rendelete 

a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) 
pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontban, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) 
bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) 
bekezdésében és a 29. § (3) bekezdésében, valamint a Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás Tanácsának 2/2011. (XI. 8.) és 3/2012. (II. 7.) számú határozataiban kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Rendelet) 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Települési gyógyszertámogatásra való jogosultságot kell megállapítani annak a kérelmezőnek, 
akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élőknél 400 %-át, és a havi rendszeres 
gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 18 %-át, és nem 
jogosult közgyógyellátásra.” 

(2) A Rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A támogatás maximális mértéke havi 15.000 Ft. Amennyiben ennél a kérelmező 
gyógyszerköltsége kevesebb, úgy a támogatás mértéke az ügyfél által benyújtott igazolt 
gyógyszerköltség, a készpénzfizetéskor alkalmazott kerekítés szabályai szerint, kerekítve.” 

2. § 

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba. 
 
 
Komló, 2022. szeptember 29. 
 

Polics József dr. Vaskó Ernő 
polgármester címzetes főjegyző 

 
 



 
 

 
Végső előterjesztői indokolás 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, valamint a 
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II. 20.) rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 23. §-a szabályozza települési gyógyszertámogatás megállapításának szabályait. 
A települési gyógyszertámogatás összege 2015 óta, míg az ellátásra való jogosultság 2016 óta 
nem változott. 
 
A gyakorlati tapasztalatok szerint a jövedelemhatár-túllépések miatt nem tudjuk döntésre 
előkészíteni a települési gyógyszertámogatást igénylő ügyfelek kérelmét. 
 
A települési gyógyszertámogatás jövedelemhatárának és a támogatási összeg maximális 
mértékének emelése eredményeként több ügyfél tudja a jövőben igénybe venni ezt az ellátási 
formát. 
 
A felpörgő infláció, az árak drasztikus emelkedése, az energiaárak, a munkabérek emelkedése 
és a folyamatosan emelkedő gyógyszerárak indokolttá teszik a települési gyógyszertámogatás 
jogosultsági feltételeinek módosítását. 
 
A 2022. évi elfogadott költségvetésre nincs hatással a tervezet, tekintettel arra, hogy a települési 
gyógyszertámogatás előirányzatából a fel nem használt összeg biztosítja az ellátás fedezetét. 
 
  
  
 


