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Hatáskörrel rendelkező (eljáró szerv) neve, illetékességi területe:
A települési  önkormányzat  jegyzője  illetékes a közös hivatalt  működtető  önkormányzatok 
közigazgatási területén Mátraterenye, Mátraszele, Nemti községekben.

Ügyintéző:
Nemti  településen  lakó  –  vagy  tartózkodási  hellyel  rendelkező  ügyfelek  esetében  Magné 
Kökény Katalin előadó.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A  kérelmet  a  63/2006.(III.27.)  Korm.rendelet  9.  számú  melléklete  szerinti 
formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a jogosult természetes személyazonosító adatait, 
- a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, 
- a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.
- a kérelmező nyilatkozatát a közgyógyellátás iránti igény megalapozottságát alátámasztó 
  tényekről.
 
A kérelemhez csatolni kell:
- a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet 10. számú 
  melléklete alapján kiállított háziorvosi igazolást, továbbá
 értelemszerűen
- az 1993. évi III.tv.50.§.(1) bek. c-h pontjában foglaltak fennállását, igazoló iratokat (alanyi 
  jogosultság),
- az 1993. évi III.tv.50.§.(2) bekezdése szerinti igény esetén a jövedelemnyilatkozatban 
  foglaltak megalapozottságát (normatív ellátás)
- az 1993. évi III.tv.50.§.(3) bekezdése szerinti igény esetén az önkormányzat rendeletében 
  foglalt feltételek fennállását (méltányossági ellátás).

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az eljárás költség és illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok, ügymenet, ügyintézés határideje: 
Az  alanyi  jogosultság  alapján  folytatott  hatósági  eljárás  esetén  30  nap,  amelyet 
meghosszabbítanak a 2004. évi CXL. Tv. 33.§.(3) bekezdésében foglalt eljárások (jogsegély, 
hiánypótlásra  -,  adatszolgáltatásra  felhívás,  szakhatósági  eljárás,  szakvélemény  közlése, 
eljárás felfüggesztése),  továbbá egy alkalommal az eljárás kivételes esetben legfeljebb 30 
nappal meghosszabbítható.
A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos igazolja.
A normatív és méltányossági közgyógyellátás iránti eljárásban a kérelem benyújtását követő 5 
napon  belül  szakhatósági  állásfoglalás  beszerzése  céljából  –  a  háziorvosi  igazolás 
továbbításával – keressük meg a helyi kormányhivatal egészségpénztári szakhatósági szervét.
Az  egészségpénztári  szakhatósági  szerv  szakhatósági állásfoglalásban  nyilatkozik  a 
kérelmező esetében elismert havi rendszeres gyógyító ellátás térítési díjáról, külön megjelölve 
a gyógyszerek térítési díját.



Ha az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátás iránti szükségletet az egészségbiztosítási szerv 
nem  tartja  megalapozottnak,  adategyeztetés  céljából megkeresi  az  igazolást  kiállító 
háziorvost.
A szakhatósági állásfoglalás birtokában 8 napon belül kell dönteni a közgyógyellátásra való 
jogosultságról, annak kezdő időpontjáról, a gyógyszerkeretről (egyéni gyógyszerkeretről).
A jogosultság kezdő időpontja a megállapító határozat meghozatalát követő 15 nap.
A közgyógyellátási igazolványt a jegyző határozata alapján az egészségbiztosítási szerv küldi 
meg a jogosult számára.
Az alanyi közgyógyellátási igazolvány két évre, a normatív és méltányossági igazolvány egy 
évre érvényes.
A közgyógyellátás  iránti  kérelem a  jogosultság  időtartama alatt,  annak  lejártát  megelőző 
három hónapban is benyújtható.

Jogorvoslat:
A jegyző  határozata a kézbesítést követő 15 napon belül megfellebbezhető. A szakhatóság 
állásfoglalása  ellen  nincs  önálló  jogorvoslatnak  helye,  az  a  határozat  elleni  jogorvoslat 
keretében támadható meg.
A  fellebbezést  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  bírálja  el.  A  fellebbezési  eljárásban  a 
megyei  kormányhivatal  egészségbiztosítási  pénztári  szakigazgatási  szerve  által  kiadott 
szakhatósági állásfoglalás felülvizsgálata kérdésében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
jár el.
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- 63/2006.(III.27.)  Korm.rendelet  a  pénzbeli  és  természetbeli  szociális  ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
- Mátraszele  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7/2012.(V.3.) 

önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról
- 2004.  évi  CXL.  törvény  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános 

szabályairól.

Ügyintézés helye:         Nemti, Kossuth út 28.
Ügyfélfogadási napok: hétfő, kedd, csütörtök
Telefon: 32/364-002
Fax:        32/364-002
E-mail:   magne@matnesz.hu
Időpontfoglalás: e-mail címen történő bejelentkezés visszaigazolásával.


