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Budapest-Csepel ~nkormin~zata  tobbszor m6dositott 6/1993.(III.30.) Kt 
rendelete a m61tainyossaigi kozgy6gyellaitaisr61 

Budapest-Csepel ijnkormhnyzata a modositott 1990. evi LXV tv. 1. 8 .  (3) 
bekezdeseben, valamint a tobbszor modositott 1993. evi HI. tv. 50. 5.  (2) 
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjhn a kovetkezoket rendeli: 

(l)E rendelet hatalya luterjed a Budapest-Csepel ~nkormhnyzata kozigazgatasi 
teriileten allando lakhellyel rendelkezo magyar allampolgarokra, tovabba az 
allando tartozkodasra jogosito szemelyi igazolvannyal reiidelkezo bevaiidorolt, 
valamint a magyar hatosagok altal menelailtkent elismert szemelyekre is, ha 
allando csepeli lakohellyel rendelkenek. 

(1)Budapest-Csepel ~nkormhyzata az egeszsegi allapot megorzhehez es 
helyreallitasihoz kapcsolodo luadasok csokkentesere meltanyossagi 
kozgyogyellatasban reszesiti azt a szemelyt, alunek kozgyogyigazolvanyra 
kiadhato igazolt gyogyszerkoltsege eleri az oregsegi nyugdijminimum 25 %-at 
es csaladjaban az egy fore jut6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi 
nyugdijminimum masfelszereset. 

(2)Egyediil elo szemely eseteben az (1) bekezdesben foglalt ertekektol 25 %-kal 
el lehet temi, amennyiben a kerelmezo szocialis es egeszsegiigyi korulmenyei 
a kozgyogyellatas sniksegesseget alathnasztjak. 

(3)Meltanyossagbol kozgyogyellatasban reszesitheto az igenybevevo szemely 
jovedelmi helyzetetol fuggetlenul, ha nagyertekii gyogyaszati segedeszkiiz 
vagy protetlkai eszkoz, vagy tizezer forintot meghalado ertekii gyogyszeres 
kezeles snikseges gyogyiitasahoz, amennyiben ezek kozgyogyellatas 
kereteben ingyenesen irhatok fel. ' 



(1)A melthnyossagi kozgyogyellatas megallapitashol a polghester  hathozattal 
dont. 

(2)Az igazolvhnyt a jegyzo allitja ki. 

(3)A jegyzo az 1993. evi ID. tv. 52. 5. (1) bekezdeseben eloirtaknak megfelelo 
" nyilvhntartast vezet a kiallitott igazolvhnyokrol. 

(1)Jelen rendelet alkalmazasaban a jovedelem, a maghnszemelyek 
jovedelemadoj~o1 szolo torvenyben jovedelernkent meghathozott vagyoni 
ertek (bevetel) munkavallaloi jhlekkal, szemelyi jovedelemadoval, 
egeszsegbiztositasi- es nyugdijjhlekkal, valamint a maghnszemelyek 
jovedelemadojhol szolo torvenyben elismert koltsegekkel csokkentett resze, 
fuggetlend attol, hogy adomentesiiek vagy adokotelesnek minosul, luveve a 
mozgasserultek kozlekedesi thogatasa, a rokkantsagi jhadek, a vakok 
szemelyi j araddka. 

(1)Jelen rendeletben nem szabalyozott kerdesekben az 198 1. evi I. torvenyt es az 
1993. Cvi 111. torvenyt kell irhnyadonak telunteni. 

(2)Folyamatban ldvo iigyekben jelen rendelet szabalyai szerint kell eljami. 

(3)E rendelet a kihirdetes napjhn lep hatalyba. 


