45/2001. (XII.14.) sz. önkormányzati rendelete*

a pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 35/1996. (VI.25.) sz. önk. rendelet módosításáról
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 26. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a
pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak
szerint módosítja:
1.

A Rendelet az alábbi címmel és 40/A. §-al egészül ki:
Gyógyszertámogatás
40/A. §

(1) Gyógyszertámogatásra jogosult a jelen rendelet hatálya alá tartozó személy,
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.
évi III. tv. és e rendelet 43. §-ban meghatározottak alapján közgyógyellátásban részesül, és akinek a térítésköteles, igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége az egy főre
jutó havi nettó jövedelem 10 %-át meghaladja, vagy
b) aki közgyógyellátásra nem jogosult, de az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és az igazolt
havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az egy főre jutó nettó jövedelem 20%át, vagy
c) az a) és b) esetkörön kívül az az akkut betegségben szenvedő beteg, akinek tárgyhónapban a havi gyógyszerköltsége meghaladja az egy főre jutó havi nettó jövedelem
20%-át.
(2) A gyógyszertámogatás iránti kérelmet a Hivatal hatáskörrel rendelkező szervezeti egységénél kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelmező és családtagjainak jövedelemigazolásait e rendelet 11. §-ban meghatározottak szerint,
b) a kérelmező (1) bekezdés szerinti gyógyszerköltségét igazoló gyógyszertári igazolást.
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(3) A gyógyszertámogatás jogosultanként 5.000,- Ft értékben kerül megállapításra és gyógyszervásárlási utalvány formájában kerül kiadásra.
(4) A gyógyszervásárlási utalvány az annak mellékletét képező címlistán szereplő gyógyszertárakban váltható be.
2. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2001. november 29.

dr. Marosi György
jegyző

Csécsei Béla
polgármester
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