KIVONAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november hó 25. napján, a Makói
Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagytermében megtartott 24. – rendes, zárt – ülés
jegyzőkönyvéből
380/2015. (XI.25.) MÖKT h.
Tárgy: Fellebbezés Faragó Magdolna gyógyszertámogatása ügyében
HATÁROZAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Faragó Magdolna fellebbezése alapján Makó
Város Polgármesterének 1/3174-2/2015/III. számú – gyógyszertámogatás ügyében hozott 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 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.
INDOKOLÁS
Faragó Magdolna részére az 1/3174-2/2015/III. számú határozatommal 2015. szeptember 01.
napjától 2016. augusztus 31. napjáig 24. 000,- forint gyógyszertámogatást állapítottam meg.
A döntés ellen Faragó Magdolna határidőben fellebbezést nyújtott be, amelyben a 24. 000,forint gyógyszertámogatás összegével nem ért egyet.
Fellebbezése mellékleteként csatolta háziorvosa újabb igazolását a gyógyszerei összegéről.
A Szr. 12. § (3) bekezdése szerint:
„(3) Gyógyszertámogatás éves összege 24 000 forint, amely két részletben kerül folyósításra. A
megállapító határozatot követően 12 000 forint és a megállapítást követő 7. hónapban a
fennmaradó 12 000 forint kerül kifizetésre.”.
A rendelet szövege nem ad lehetőséget a gyógyszertámogatás összegének méltányossági
emelésére.
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti indokok alapján döntött a rendelkező
részben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4/A. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Szt.
32/A. § (1) bekezdése, illetve a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 107. § (1) bekezdése állapítja
meg.
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A határozat a Ket. 104.§ (1) és (3) bekezdésein, valamint a 105. § (1) és (5) bekezdésein
alapszik.
A bírósági felülvizsgálatra való felhívás a Ket. 109. § (1) bekezdésén alapszik.
Az eljárás költség- és illetékmentességéről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 16. §-a rendelkezik.
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