
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 31/1997 (XI. 4.) SZ. RENDELET 
30/1996. /X. 1./ sz. rendelet 

 a pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokról szóló 42/1995. /XII.14./ sz. 
rendelettel módosított 14/1995. /V.18./ sz. rendelet módosításáról 

A lakosság eseti gyógyszerkiadásainak részleges ellentételezéséről szóló 71/1996./V.15./ sz. Korm. 
rendeletben adott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az alábbi rendeletet hozta: 
1. § A rendelet 2.§. /2/ bekezdése az alábbi b./ ponttal egészül ki:   
 b./ gyógyszertámogatás 
2. § A rendelet 6.§.-ának átmeneti szociális segély és gyermekvédelmi segély alcím alatti /1/ bek. 
1.3. alpontja az alábbiakkal egészül ki: 
 1.4. A Képviselő-testület a központi költségvetésből állami támogatásként az önkormányzat 
részére egyszeri kiegészítésként leutalt összeg terhére - az átmeneti segélyezésre megállapított 
önkormányzati rendelet figyelembe vételével gyógyszertámogatás céljára átmeneti segélyt állapít 
meg 
 a./ azon személyek gyógyszerkiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de 
esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszerkiadást jövedelmi helyzetük miatt nem 
képesek megfizetni és közgyógyellátásra nem jogosultak, 
 b./ azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszerköltsége 
együttesen olyan nagy mértékű, hogy azt nem képesek viselni. 
 c./ méltányosságból azon személyek gyógyszerkiadásainak csökkentésére, akik a 
közgyógyellátásra való jogosultság mellett olyan gyógyszerkiadásra kényszerülnek, mely 
közgyógyellátásra nem rendelhető és az ezzel kapcsolatos költségek megélhetésüket veszélyeztetik. 
 d./ méltányosságból azon személyek részére, akik - a megbetegedés jellegéből adódóan - az 
alapvető életfunkciók fenntartásához szükséges gyógyászati segédeszközökre fordított költségeket 
nem képesek megfizetni. 
 1.5. A gyógyszertámogatás legmagasabb összege rászorultságtól függően maximum 45.000.-
Ft, mely összeg a szükséglethez igazodva részletekben illetve egy összegben is kifizethető. 
 1.6. A polgármester a Szociális Bizottság javaslata alapján különösen indokolt esetben 
ugyanazon személy esetében a 45.000.-Ft maximált összegtől egy alkalommal eltérhet. 
3. § A rendelet további részei változatlanul maradnak. 
4. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
B u d a p e s t ,  1996 szeptember 26. 
  

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 
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