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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 27-én (péntek)
du.: 15.45 órára összehívott rendkívüli ülésén
Jelen vannak:
Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester,
Andó Lászlóné, Balogh Józsefné, Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Rákos Tamás, Szabó Kálmán,
Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Bora Bernadett aljegyző, Feketéné Oláh Ágnes irodavezető.
Hiányzók: Csigéné Zsadányi Mariann, Kincsesné Kirtyán Mária, Tóth János képviselő.
Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, 9 fő jelen van, és az ülést 15.57 órakor megnyitja. Elmondja, hogy a tegnapi
ülésen egy kis félreértés történt az egyik napirendi ponttal kapcsolatban, és a képviselő-testület
eredeti szándékával nem egyezik a döntés. Ezért gondolták, hogy ennek a napirendi pontnak az
egyetlen pontját, a gyógyszertámogatásra vonatkozóan újra át kell beszélni. Az előzetesen
megküldött anyagban egy kalkuláció van feltüntetve 150 és 200 % között. Kéri irodavezető
asszonyt, fejtse ki miről van szó konkrétan.
Feketéné Oláh Ágnes irodavezető elmondja, hogy arról beszéltek a tegnapi napon, hogy a
költségvetés fogja-e bírni ezekkel a paraméterekkel. A beszélgetések kapcsán arra jutott a
Képviselő-testület, hogy kisebbre vegyék az ollót, ahányan ebbe bekerülhetnek, hogy ne álljon
elő az az eset, hogy fél évig bírják utána pedig meg kell szüntetni. Polgármester úrnak az volt
először a szándéka, hogy 130 % legyen 150 % helyett a családoknál, 180 % pedig az
egyedülállóknál. Végül majdnem 40 %-kal lett több elfogadva, mint ami a Képviselő-testület
szándéka volt. Ezt kellene most korrigálni, tehát az az első módosítás, ami volt, hogy 150 %-ról
130 %-ra, és 200 %-ról 180 %-ra módosítsák.
Antal Szabolcs polgármesternek a gyógyszerköltség támogatással kapcsolatban az a javaslata, hogy
„gyógyszertámogatásban részesíthető az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130 %-át,
egyedül élő esetében 180 %-át, és akinek esetében a vényköteles havi rendszeres gyógyító
ellátás költségének mértéke eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 30 %-át.”
Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
42/2015. (II. 27.) öh. sz. határozat
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. február 27-én (péntek) du.: 15.45
órára összehívott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:
Napirend:
1. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) rendelet
módosítására
Előterjesztő: Bagolyné Szűcs Mariann jegyző
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1. n a p i r e n d
Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.)
rendelet módosítására. Szavazásra teszi fel az előzetesen ismertetett módosító javaslatot.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.
Antal Szabolcs polgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással – a rendelet-módosítást az alábbiak szerint elfogadta:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól
Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2015. (II. 26.) számú rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet a 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § (1) Gyógyszertámogatásban részesíthető az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül
élő esetében 180%-át, és akinek esetében a vényköteles havi rendszeres gyógyító ellátás költségének
mértéke eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-át.
2. §
Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2015. február 27.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, hozzászólást, és az ülést 16.02
órakor bezárja.

K.m.f.

Dr. Bora Bernadett
aljegyző

Antal Szabolcs
polgármester
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