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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-

ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. 

(II.13.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § (1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (2) - (4) bekezdései helyébe a következő 

bekezdések lépnek: 

 

„8. § (2) A kérelemhez mellékelni kell  

a) a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának szükségletéről szóló, az Szt. 50/A. § (3) 

bekezdésben meghatározott tartalommal kiállított háziorvosi igazolást, valamint  

b) az a) pont szerinti háziorvosi igazolásban meghatározott havi rendszeres gyógyító ellátási 

szükséglet alapján valamely működési engedéllyel rendelkező közforgalmú gyógyszertár által 

kiállított igazolást a havi gyógyszerköltségekről, vagy ennek hiányában a kérelmező havi 

rendszeres gyógyító ellátási szükséglete kielégítésével összefüggésben felmerülő havi kiadásait 

igazoló egyéb okiratokat. 
 

(3) A Polgármester a háziorvosi, valamint gyógyszertári igazolás vagy a kérelmező által csatolt egyéb 

okirat adatai alapján megállapítja a kérelmező – havi rendszeres gyógyító ellátási szükséglethez igazodó – 

havi rendszeres gyógyító ellátásának költségét. 

 

(4) A támogatás mértéke a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, de legfeljebb 12.000 Ft, melyet a 

kérelem benyújtásának napjától, illetve az előző támogatás lejártát követő naptól kezdődően egy évre 

kell megállapítani és utólagosan, havi rendszerességgel kell folyósítani.” 
 

2. § A R. 9. § (7) bekezdés helyébe a következő lép: 

 

„9. § (7) A támogatás mértéke havonta 23 600 Ft, melynek folyósítására való jogosultságot a Hivatal legalább 

évente egyszer felülvizsgálja.” 

 

3. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2016. április 26. 

 

 

      Tóth Attila dr. Gerendás Gábor 

           polgármester                 jegyző 

 

Záradék:  
A rendelet 2016. április 28-án került kihirdetésre. 

 

dr. Gerendás Gábor 
  jegyző 


