Közgyógyellátás

Ügyleírás:

A szociális rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Szükséges okiratok:

Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése
érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya
bemutatása szükséges!
A rászorultsági alapú – méltányossági közgyógyellátás igénylése esetén a kérelemhez
csatolni kell:
háziorvosi igazolást, a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői
tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről
szóló igazolást, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, , gyermektartásdíjra, iskolalátogatási, ösztöndíjra
vonatkozó igazolást. 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást
Sárbogárdi Járási Hivatal alanyi illetve normatív alapú közgyógyellátási jogosultságot elutasító
határozata másolatát
A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
GYED, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátás határozatát,
nyugdíjasok esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves
igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét. Válásról,
gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát.

Az ügyintéző:

Nagylók Község esetében : Répási Tiborné igazgatási ügyintéző
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel. : 06(25)507-350, fax: 06(25)507-311, e-mail:
pmhivatal@nagylok.hu
Hantos község esetében: Horváth Jánosné igazgatási ügyintéző
2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel./Fax: 06(25)506-000, e-mail: phhantos@ invitel.hu

Ügyintézés helye, elérhetősége és
rendje:

A kérelmet postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani.
- postai úton: Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén:
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltségén
2434 Hantos, Nagylóki út 3.
-

személyesen: ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Ügyintézés határideje és díja

30 nap, költségmentes

Kapcsolódó dokumentumok,
nyomtatványok, útmutatók

Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon:
Közgyógyellátás
Nyilatkozat kérelmekhez

Az alkalmazott jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27.)
Korm. rendelet,
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátás helyi szabályairól
szóló 5/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) önkormányzati

rendelete
Egyéb fontos tudnivalók

Nagylók településen a rászorultsági -méltányossági jogosultság feltételei:
Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek .
a. ) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, jelenleg: 51300 Ft-ot
b.) egyedül élő esetén annak 230 %-át, jelenleg: 65.550 Ft-ot
és havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20 %-át, jelenleg: 5700 Ft-ot.

