Tájékoztató
Gyógyszertámogatás
Gyógyszertámogatás adható a szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszer kiadásainak csökkentése érdekében.
Gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg:
a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, és
krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos, vagy szakorvos által vényre felírt
havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és
krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos, vagy szakorvos által vényre felírt
havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé- nek 20 %-át.
Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki alanyi és normatív
közgyógyellátásban részesül, vagy arra jogosult, de nem kérte annak megállapítását. (4)
Gyógyszertámogatás évente legfeljebb két alkalommal adható, a támogatás eseti összege a
havi igazolt gyógyszerköltség összege, max. 10.000,-Ft lehet.
A támogatás iránti kérelmet, a háziorvosi és gyógyszertári igazolással együtt a hivatalnál kell
előterjeszteni.
Amennyiben a kérelmező havi gyógyszerköltsége meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 25 %-át a gyógyszertámogatás évente négy alkalommal adható.
Az eljárás költség- és illetékmentes.
Eljárási szabályok
A pénzbeli, természetbeni támogatások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális
ügyintézőjénél lehet benyújtani a támogatások fajtájától függő igénylőlapon.
A támogatás iránti eljárást, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az is
kezdeményezheti, aki tudomást szerez a rászoruló személyről. A támogatások folyósítása
iránti eljárás hivatalból is megindítható.
A kérelemre indult eljáráshoz minden kérelem esetében külön szükséges igazolni az erre
rendszeresített igénylőlapon a személyazonosító adatokat, a családi viszonyokat, az eltartottak
számát, a tartásra kötelezettek adatait, a jövedelmi és vagyoni helyzetet. Az igazolható
jövedelemmel nem rendelkezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk
jövedelmükről.
A támogatási kérelemhez szükséges jövedelemszámításnál a szociális törvényben
meghatározottak szerint kell eljárni.

A támogatási formára való jogosultság megállapítása érdekében az előzőeken túl a
kérelmezőnek csatolnia kell orvosi igazolást, vényt, igazolást arról, hogy más hatóságtól a
kérelemben megjelölt célra támogatást nem kap, valamint ki kell tölteni a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló mindenkor hatályos szakmai jogszabályban, vagy
kormányrendeletben meghatározott vagyonnyilatkozatot.
Ha a benyújtott vagyonnyilatkozatban az ingatlanra, a járműre, gépi meghajtású termelő- és
munkaeszközre vonatkozó becsült forgalmi érték vitatható, a hivatal külső szakértőt kérhet fel
az érték meghatározására.
Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán környezettanulmányt
lehet készíteni. Nem szükséges környezettanulmány, ha más egyéb eljárás során keletkezett
iratokból az igénylő körülményei ismertek. A környezettanulmányok elkészítésében a
tagintézmény közreműködik. A körülmények tisztázása során az igénylő a szociális
ügyintézővel köteles együttműködni. Amennyiben együttműködési kötelezettségének nem
tesz eleget, a szükséges igazolásokat nem csatolja, vagy nem teszi lehetővé
környezettanulmány elkészítését, kérelmét el kell utasítani, a folyósított támogatást meg kell
szüntetni.

