
Kishegyes község Statútumának 64. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019 

szám) és Kishegyes község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat 6. szakasza (Kishegyes Község 

Hivatalos Lapja, 33/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2020. Január 23-án 

megtartott ülésén meghozta a következő  

SZABÁLYZATOT 

PÉNZBELI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK 

KRITÉRIUMAIRÓL KISHEGYES KÖZSÉGBEN, TESTEN KÍVÜLI 

MEGTERMÉKENYÍTÉSRE 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. szakasz 

A jelen szabályzat szabályozza a pénzbeli támogatásra való jogosultság érvényesítésének 

kritériumait Kishegyes községben, testen kívüli megtermékenyítésre. 

A jelen szabályzat meghatározza a szélesebb körű jogosultságot, a kötelező 

egészségbiztosításból eredő jogosultsághoz viszonyítva, annak érdekében, hogy minél több pár 

bekapcsolódjon a testen kívüli megtermékenyítési eljárásba. 

A  testen kívüli megtermékenyítés pénzbeli támogatására való jogosultság érvényesítésére szánt 

eszközök Kishegyes község költségvetéséből biztosítottak. 

 

II.   JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK KRITÉRIUMAI 

 

  2. szakasz 

 

A testen kívüli megtermékenyítés pénzbeli támogatására való jogosultság érvényesítésének 

kritériumai a következők: 

1. a pár a Szerb Köztársaság állampolgára; 

2. a pár állandó lakóhelye Kishegyes község területén van, legalább egy éve a kérelem 

benyújtását megelőzően; 

3. egészségügyi ellátásra jogosult a KEBA-on keresztül;  

4. megfelelő gyógykezelés mellett is terméketlenséget állapítottak meg a házaspárnál, 

mégpedig, elsődleges meddőség és másodlagos meddőség (az elsődleges meddőség azt 

jelenti, hogy terhességre soha nem került sor, illetve hogy a párnak nincs egy gyermeke se, 

míg a másodlagos meddőség azt jelenti, hogy sor került már terhességre, de a házaspárnak 

nincs élő gyermeke, vagy egy gyermeke van).  

5. a pár már kihasználta azon három kísérletre való jogosultságot, amelyet a kötelező 

egészségbiztosítás eszközeiből finanszíroznak, vagy a pár nem tesz eleget azon testen kívüli 

megtermékenyítési programba való bekapcsolás feltételeinek, amelyet a Köztársasági 

Egészségbiztosítási Alap finanszíroz, a KEBA szabályzatával előírt bármely kritériuma 

alapján;  



6. a nő, a kérelem benyújtásának pillanatában, még nem töltötte be a 42. életévét. 

 

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett testen kívüli megtermékenyítés pénzbeli  

támogatására azok a párok is jogosultak, ahol a férfinak nincs gyermeke, vagy nincs élő gyermeke, és 

azok a nők, akiknél másodlagos meddőséget állapítottak meg (egy gyermekük van, de nincsenek meg a 

feltételek ahhoz, hogy természetes úton legyen második gyermekük).  

 

3. szakasz 

A községi költségvetésből származó, testen kívüli megtermékenyítés pénzbeli támogatására 

való jogosultság csak egy testen kívüli megtermékenyítési kísérletre érvényes. 

 

 III. PÉNZBELI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

 4. szakasz 

 A pénzbeli támogatás összege 200.000, 00 dinár páronként, és egy összegben kerül kifizetésre. 

 

IV. ELJÁRÁS 

5. szakasz 

 

 A pénzbeli támogatásra irányuló kérelmet Kishegyes község Községi tanácsa részére kell 

benyújtani.  

 A testen kívüli megtermékenyítés pénzbeli támogatására irányuló kérelmet mindkét fél saját 

kezűleg kell hogy aláírja. 

 A kérelem mellé a következőket kell csatolni: 

  

1. személyi igazolványok fénymásolata; 

2. Szerb Köztársaság állampolgársági bizonylata a pár részére; 

3. lakhelyigazolás; 

4. hitelesített egészségügyi könyvecskék fénymásolata; 

5. házassági anyakönyvi kivonat, vagy két tanú által hitelesített nyilatkozat, miszerint a pár 

együtt él; 

6. bizonylat, miszerint a párnak előzőleg már volt három kísérlete, amelyet a kötelező 

egészségbiztosítás eszközeiből finanszíroztak, vagy a KEBA által kiadott bizonylat, 

miszerint a pár nem tesz eleget azon testen kívüli megtermékenyítési programba való 

bekapcsolás feltételeinek, amelyet a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap finanszíroz, a 

KEBA szabályzatával előírt bármely kritériuma alapján. Amennyiben a kérelem 

benyújtásának pillanatában a nő betöltötte 40. életévét, erre a bizonylatra nincs szükség, 



de bizonyítékként mellékelnie kell azon egészségügyi dokumentációt,  miszerint 

folyamatos meddőségi gyógykszelésen vett részt, a kérelem benyújtása előtti két évben;  

7. azon egészségügyi intézmény testen kívüli megtermékenyítés költségeiről szóló 

előszámlája, amely a testen kívüli megtermékenyítést fogja végezni; 

8. egészségügyi dokumentáció és laboreredmények fénymásolata, amelyet az Egészségügyi 

Minisztérium szakbizottsága is követel a testen kívüli megtermékenyítéshez és 

közreműködés útján történő szaporodáshoz.  

 

 6. szakasz 

A kérelmet a Községi közigazgatás iktatójánál kell beadni, a mellékletekkel együtt, zárt  

borítékban, a következő megjelöléssel „Községi tanács részére – Testen kívüli megtermékenyítés 

pénzbeli támogatására irányuló kérelem”. 

 

7. szakasz 

 A pénzbeli támogatásra való jogosultságról a községi tanács dönt, a testen kívüli 

megtermékenyítés pénzbeli támogatására való jogosultság feltételei kielégítésének megállapítására 

szolgáló munkacsoport véleményezése alapján, a kérelem átvételétől számított 30 napon belül. 

 A testen kívüli megtermékenyítés pénzbeli támogatására való jogosultság feltételei 

kielégítésének megállapítására szolgáló munkacsoportot a községi tanács nevezi ki, külön végzéssel. 

 A munkacsoport, a jelen szabályzat alapján, véleményezést hoz a testen kívüli 

megtermékenyítés pénzbeli támogatására való jogosultság feltételeinek kielégítéséről, és javaslatot 

nyújt be Kishegyes község Községi tanácsának a kérelem elfogadására, illetve elutasítására. 

 A községi tanács jogosultság elismeréséről, illetve el nem ismeréséről szóló végzése ellen 

nem lehet fellebbezni, egyedül közigazgatási per indítható. 

 

8. szakasz 

A testen kívüli megtermékenyítés pénzbeli támogatására való jogosultság érvényesítésére  

irányuló eszközök Kishegyes község költségvetésében biztosított. 

 A Kishegyes község költségvetéséből származó, testen kívüli megtermékenyítés pénzbeli 

támogatására irányuló eszközöket átutalják a megfelelő egészségügyi intézménynek, a Községi 

közigazgatás végzése és az egészségügyi intézmény előszámlája alapján. 

 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközöket Kishegyes község költségvetésének 

lehetőségei szerint utalják át, a kérelem benyújtási sorrendje szerint, azzal, hogy előnyben részesülnek 

azok a párok, ahol a nő, a testen kívüli megtermékenyítésre irányuló pénzbeli támogatás odaítéléséről 

szóló határozat meghozatalának évében betölti a 42. életévét. 

  

9. szakasz 

Az eszközfelhasználó az odaítélt eszközöket köteles kizárólag arra a célra felhasználni,  



amelyre kapta. 

 Az az egészségügyi intézmény, akinek a számlájára utalták az eszközöket, köteles kézbesíteni 

a Községi közigazgatás költségvetési és pénzügyi osztályának a számlát, valamint az elvégzett 

szolgáltatásról szóló bizonylatot, azonnal, de legkésőbb a testen kívüli megtermékenyítés 

végrehajtásától számított 30 napon belül. 

 Az a pár, aki eleget tesz a testen kívüli megtermékenyítésre irányuló pénzbeli támogatás 

feltételeinek, de indokolt okok miatt (az okok indokoltságát a községi tanács állapítja meg), a jelen 

szabályzat hatályba lépését követően, saját költségén kezdte meg a testen kívüli megtermékenyítési 

eljárást, költségtérítésre jogosult, a szabályzat 4. szakaszában előlátott eszközök magasságában, a 

végrehajtott testen kívüli megtermékenyítésről szóló számla és bizonylat alapján. 

 Kivételes esetben, a jelen szabályzat 4. szakaszában megállapított összeg, átutalható annak a 

párnak a számlájára, amelynek jogosultságát végzéssel megállapították, de csak akkor, ha a pénzbeli 

támogatásra irányuló kérelem mellé csatolják azt szakorvosi leletet, amely megerősíti, hogy vagy az 

egyik fél, vagy mindkét fél egészségügyi problémája miatt a TKM egyedül külföldön végezhető el, és 

ezt a munkacsoport tagjai egyesített véleményezéssel megerősítenek. 

Az odaítélt eszközök célirányos felhasználásának bizonyítékaként, a felhasználó köteles 

kézbesíteni a külföldi egészségügyi intézmény számláját és jelentését, a testen kívüli megtermékenyítés 

végrehajtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb az eszközátutalástól számított egy éven belül, 

kivéve, ha a testen kívüli megtermékenyítési eljárásra való felkészülés miatt, hosszabb időre van 

szükség.  

Amennyiben az eszközfelhasználó nem kézbesíti a jelen szakasz 2. és 4. bekezdésében említett 

határidőn belül az egészségügyi intézmény jelentését és számláját, úgy tekintjük, miszerint az 

eszközöket nem célirányosan használták fel, és megindítjuk az átutalt eszközök visszatérítési 

eljárását, megnövelve a késedelmi kamattal. 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

10. szakasz 

A jelen szabályzat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított 

nyolcadik napon lép hatályba. 

A jelen szabályzatot meg kell jelentetni Kishegyes község honlapján. 

 

Szerb Köztársaság 

Kishegyes község 

Községi tanács Marko Lazić, s.k. 

Szám: 06-4-2/2020-01  Községi tanács elnöke 

Kelt: 2020.01.23-án 

Kishegyes                                                                              


