
 
 

 

 

 

 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2015. (XI.26.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETE 

az egészségügyi alapellátás fejlesztésének 

támogatásáról  



 

 

 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szigetszentmiklós Városban, az egészségügyi alap és 

szakellátásban résztvevő, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata részére iparűzési adót 

fizető 

a) vállalkozó háziorvosokra, 

b) vállalkozó házi gyermekorvosokra, 

c) területi ellátást biztosító vállalkozó fogorvosokra, 

d) a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet vállalkozó szakorvosaira, 

e) orvosi ügyeleti ellátást biztosító szolgáltatóra, 

f) az a)-e) pontokban felsoroltak gazdasági társulásaira.  

 

2. § Az önkormányzat az egészségügyi alapellátás fejlesztésének támogatása céljából egyszeri, 

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt 

a) a jogszabályban meghatározott alapfelszereltségen túli orvosi eszközbeszerzéshez, 

lízingeléshez, mely megvalósulhat több vállalkozó orvos összefogásával is, 

b) számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök, ennek keretében számítógép, 

nyomtató, fénymásoló, telefax vásárlásához,  

c) évente kötelező szakmai továbbképzés költségéhez.  

 

3. §  (1) A támogatást megállapító eljárás a vállalkozó orvos kérelmére történik. A kérelemhez 

mellékelni kell a támogatás alapjául szolgáló beszerzésről, befizetésről szóló bizonylatot és az 

előző évben előírt iparűzési adó mértékéről és befizetéséről szóló igazolást. 

(2) Az orvosok által közösen történő eszközbeszerzés esetén a fenti igazolásokat 

orvosonként külön-külön kell csatolni a támogatási kérelemhez. 

(3) Nem jogosult támogatásra az orvos, amennyiben iparűzési adó hátraléka áll fenn az 

önkormányzattal szemben. 

 

4. § (1) A támogatás mértéke maximum az előző évben befizetett iparűzési adó 100 %-a.  

(2) A felhasználható támogatás összege a befizetett iparűzési adónak azon része, amely az 

egészségügyi alapellátás keretében szerzett jövedelem után kerül megállapításra. 

 

5. § A támogatás megállapítása a Népjóléti Bizottság hatáskörébe tartozik.  

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. december 31. napján 

hatályát veszti. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 



 

7. § Hatályát veszti az egészségügyi alapellátás fejlesztésének támogatásáról szóló 29/2012. 

(X.04.) önkormányzati rendelet. 

 

 

dr. Matus - Borók Dóra 
jegyző 

Szabó József 
polgármester 

 

ZÁRADÉK 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2015. 

november 25. napján tartott ülésén alkotta, 2015. november 26. napján kihirdetésre került.  

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

 

 


