
K I V O N A T 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március hó 25. napján, a Városháza I. 
emeleti nagytermében megtartott 6. – rendes, zárt – ülés jegyzőkönyvéből 
 
94/2015. (III.25.) MÖKT h. 
Tárgy: Fellebbezés Bozsogi Julianna  közgyógyellátás kérelmének elutasítása ügyében 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bozsogi Julianna /sz.: Makó, 1951. 07. 
11. an.:Nacsa Julianna/Makó, Fejedelem u. 2. szám alatti lakos fellebbezése alapján Makó Város 
Polgármesterének 1/3507-5/2014/III. számú - közgyógyellátás megállapítása iránti 
kérelmét elutasító - határozatát helybenhagyja. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy jelen ügyben az eljárás költség és illetékmentes. 
 
Ezen határozat jogerős, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Az 
érdekeltek-jogszabálysértés címén- a közléstől számított 30 napon belül a Szegedi Közigazgatási 
és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de Makó Város Polgármesteréhez benyújtott keresettel 
kérhetik a határozat bírói felülvizsgálatát. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek 
bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben 
kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 
 

  I N D O K O L Á S  
 

Makó Város Polgármestere 1/3507-5/2014/III. számú határozatával Bozsogi Julianna Makó, 
Fejedelem u. 2. szám alatti lakos közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmét elutasította, mert 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 
0107995-19-0000003/2014. számú szakhatósági állásfoglalása alapján az összes gyógyító ellátás 
költsége nem haladja meg az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
32/2011.(VIII.25.) Makó ör. 16.§.(1) meghatározott értékhatárt. 
A döntés ellen Bozsogi Julianna határidőben fellebbezést nyújtott be, melyben kérte, hogy 
közgyógyellátás iránti kérelme a 2013. évben benyújtott 18 hónapnál nem régebbi adatok 
alapján kerüljön elbírálásra. 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 35.§ (2) és (10) 
bekezdései szerint: 
„(2) A kérelem elbírálásához csatolni kell a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a 10. számú 
melléklet alapján kiállított háziorvosi igazolást” 
„(10) A normatív és a méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén nem 
kell a háziorvos (2) bekezdés szerinti igazolását csatolni, ha a kérelmező a Szt. 50/B.§ (1) bekezdése 
szerinti, 18 hónapnál nem régebben kiadott szakhatósági állásfoglalással rendelkezik, és nem kéri a 
jogosultságának vagy a gyógyszerkeretének új szakhatósági állásfoglalás alapján történő 
megállapítását. 
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Bozsogi Julianna 2014. szeptember 05. napján nyújtotta be méltányos közgyógyellátás iránti 
kérelmét. Kérelméhez csatolta a Kormányrendelet (2) bekezdése szerinti háziorvosi igazolást, és 
sem kérelmében, sem annak mellékleteként nem kérte, hogy a még érvényben lévő 2013.09. 27. 
napján kiadott szakhatósági állásfoglalás kerüljön figyelembe vételre az elbírálás során.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
50/A.§ (4) bekezdése a következőket tartalmazza: 
„(4) A háziorvos igazolását a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a járási hivatal 
öt napon belül továbbítja az egészségbiztosítási szervnek.”  
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 2014. 
október 01. napján érkezett 0107995-19-0000003/2014 számú szakhatósági állásfoglalása 
alapján Bozsogi Julianna „Összes gyógyító ellátásának költsége [Szt. 49.§ (2) bek.a)-c 
pont]:2666,-Ft,” 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény 26.§ (1) bekezdés c) pontja szerint jogsegély akkor kérelmezhető ha 
„c) az ügy elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság, egyéb állami, 
önkormányzati szerv vagy – ha a törvény meghatározott ügyfajtában lehetővé teszi – egyéb 
szerv, vagy személy rendelkezik.” 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
38.§ (4) bekezdése szerint: 
„(4) A fellebbezési eljárásban a Kormány – a fővárosi és megyei kormányhivatal 
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve által kiadott szakhatósági állásfoglalás 
felülvizsgálata kérdésében – az OEP-et jelöli ki szakhatóságként.” 
2014. november 21. napján felterjesztésre került az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve  0107995-
19-0000003/2014 számú szakhatósági állásfoglalása, melyet a 2014. december 30. napján 
érkezett állásfoglalásában helybenhagyott. 
 
Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2011.(VIII.25.) Makó 
ör. 16.§ (1) bekezdése alapján közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében 
a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az illetékes egészségbiztosítási szerv által elismert 
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) a 20%-át 
(5.700,- Ft) meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át /42.750,-Ft/, 
egyedül élő esetén 250%-át (71.250,- Ft).. 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti indokok alapján döntött a rendelkező 
részben foglaltak szerint. 
A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét az Szt. 4/A. § (1) bekezdés a) pontja, a 
közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) 107. § (1) bekezdése, valamint az Szt. 32/A. § (1) bekezdése 
állapítja meg. 
A határozat a Ket. 104. §. (1) és (3) bekezdésén, valamint a 105. §. (1) és (5) bekezdésén 
alapszik. 
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A bírósági felülvizsgálatra való felhívás a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdésén alapul. 
Az eljárás költség- és illetékmentességéről a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. §-a rendelkezik. 
 
Erről értesítést kap:  

- Bozsogi Julianna Makó, Fejedelem u. 2. 
- Makó Város polgármestere 
- Makó Város Jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Hatósági csoport 
- Irattár 

  
 

K. m. f. 
 
Farkas Éva Erzsébet s. k.   Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s. k. 
 polgármester jegyző 
 
           
    Gáspár Sándor s. k.              Toldi János s. k.  
         jkv. hitelesítő                               jkv. hitelesítő 

 
A kivonat hiteléül: 


