BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA
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Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2014. november 27-én a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I.
em. 115.) megtartott rendkívüli ül ésén.
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Az ülés kezdetének időpon.tja: 14 5 óra

A jelenléti ív alapján. jelen. vannak:
dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök,
Bányai Tibor Péter, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Mácsik András, Varga István, a bizottság
képviselő tagjai,
Almádi Krisztina, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, a bizottság nem
képviselő tagjai.
Távolmaradását előre jelezte.
Mácsik András, a bizottság képviselő tagja

Távolmaradás oka:
hivatalos elfoglaltság

Tanácskozási joggal jelen. vannak:
Dr. Egervári Éva
a Jogi Osztály képviseletében
Ehrenberger Krisztina
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
Meghívottak:
Kárpáti Beatrix
Barta Erika
Horváthné dr. Tóth Enikő

a
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Szociális
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Az ülést vezeti: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Humánszolgáltatási Bizottság ülését.
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele, javaslata van, jelezze. Tájékoztatásul
elmondja, hogy az időskorúak és gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatásáról
szóló előterjesztés nem került benyújtásra. A szociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet 5. §-a alapján a támogatás elbírálásáról a Bizottság dönt. Ez alapján a
Bizottság rendkívüli ülésen, várhatóan a jövő hét közepén tud átruházott hatáskörben döntést
hozni, amikor a beérkezett javaslatok feldolgozása megtörténik.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend
elfogadásáról.
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A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el
napirendjét [50/2014. (XI. 27.)]:
l. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester

1. napirendi pont:
Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester
Elnök: A Humánszolgáltatási Bizottság 2014. november 18-ai ülésén született 526/1.
módosító javaslat alapján kerültek ismételten beterjesztésre az előterjesztésben szereplő
gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok. Kéri Főosztályvezető Asszonyt, adjon
tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy miért változatlan tartalommal került beterjesztésre az
elbírálásra vonatkozó előterjesztés az öt pályázati anyag tekintetében.
Ehrenberger Krisztina: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Bizottság kérésének megfelelően
felvették a kapcsolatot a pályázókkal. A pályázók nyilatkoztak arról, hogy a korábban igényelt
gyógyászati segédeszközökre szeretnének továbbra is támogatást kérni. Németh Ibolya
esetében a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet levélben indokolta a funkcionális
elektrostimulátor szükségességét. Szécsi Lajos nyilatkozott arról, hogy több üzletben is kért
árajánlatot, de a korábban benyújtott árajánlatot tevő cégnél kapta a legkedvezőbbet. Tápai
Melinda új árajánlatot kért a Kőbányai Starkey Hallógondozóból, akik nyilatkoztak arról,
hogy a Starkey Laboratórium Kft. Magyarországon nem fogalmaz adó-vevő rendszereket A
náluk forgalmazott Starkey típusú hallást segítő rendszerek más technológiai háttérrel
rendelkeznek, ezért nem kompatibilisek a Phonak hallókészülékekkeL Hargitai Sándorné
levélben értesítette a Főosztályt arról, hogy nem tud új árajánlatot beadni, mivel az igényelt
szemüveg már legyártásra került.
Lakatos Béla: Véleménye szerint Szécsi Lajos és Hargitai Sándorné luxuskategóriájú
lenesére vonatkozó árajánlatot adott be. Az árajánlatban szereplő "foto" funkció nem arra
szolgál, hogy kielégítse a látásjavításra szolgáló szemüveg funkcióját. Ha ettől a funkciótól
eltekintünk, akkor 50%-kal csökken a szemüveg ára. Szécsi Lajos úr esetében semmi nem
indokolja a lencse vékonyítását, mivel nincs szó magas dioptriáról.
Vermes Zoltán: Véleménye szerint Tápai Melinda által megvásárolni kívánt
hallókészüléknek horribilis az ára. Kizártnak tartja, hogy egy hallókészülék ilyen drága
legyen.
Lakatos Béla: Érdeklődik, hogy a Bizottság köteles-e a pályázókat magán szakorvoshoz
elküldeni? Az Egészségházban ingyen megcsinálják a szemvizsgálatot, míg a magán
szakorvos nem.
Ehrenberger Krisztina: Tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázati kiírás alapján a pályázat
mellé szakorvosi véleményt kell mellékelni, de nincs megkötve az, hogy ingyenes vizsgálaton
kell-e részt venni. A következő évi pályázati kiírás alkalmával a Bizottság kikötheti, hogy
milyen feltételeknek kell megfelelnie a pályázatnak.
Dr. Fejér Tibor: Beszámol arról, hogy egyeztetett Lippai doktor úrral a funkcionális
elektrostimulátorral kapcsolatban. Meglepve tapasztalták, hogy ez a gép az elvárásoknál
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nagyobb eredményt ért el a betegeknéL Az OEP nem támogatja, de Tápai Melinda esetében
egyedi támogatást nyújtanak rá. A hallókészülékkel kapcsolatban elmondja, hogy véleménye
szerint ezzel a géppel a páciensnek az élete jobb minőségű lesz, és nagyothallóként
szocializálódhat. Javasolja támogatni a kérelmet.
Dr. Egervári Éva: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Bizottság nem köteles támogatást
nyújtani a pályázók részére, valamint eltérhet az előterjesztésben javasolt összegtől is
módosító javaslat útján. Jelenleg a határozati javaslat egy határozatként, annak alpontjaiként
tartalmazza az öt pályázatot, ami azt jelenti, hogy ezekről együtt szavaz a Bizottság. A külön
szavazás érdekében módosító javaslatot lehet tenni, ami úgy hangzik, hogy azon határozati
pontok, amelyekben a különszavazás igénye felmerült, törlésre kerülnek, és az előterjesztés
ezen határozati pontok tartalmának megfelelő új, önálló határozati javaslatokkal egészül ki.
Az előterjesztő távollétében a Bizottság dönt arról, hogy legyen-e módosító javaslat.

Szóbeli módosító javaslatok:
Lakatos Béla: Javasolja, hogy a határozattervezet 3. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

"3. A Humánszolgáltatási Bizottság Szécsi Lajos részére szemüveg megvásárlásához
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb [74 350 Ft]
50 OOO Ft."
Indokolás: a lencsék vékonyítása, valamint a "foto" funkció igénylését nem látja indokoltnak.
(577/1. módositó javaslat)
A Humánszolgáltatási Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal elfogadja az 577/l. módosító
javaslatot [5112014. (XI. 27.)].
Lakatos Béla: Javasolja, hogy a határozattervezet 5. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
"A Humánszolgáltatási Bizottság Hargitai Sándorné részére szemüveg megvásárlásához
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb [183 260 Ft]
50 OOO Ft."
Indokolás: a "foto" funkció igénylését nem látja indokoltnak.
(577/2. módosító javaslat)

Vermes Zoltán: Javasolja, hogy a határozattervezet 5. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
"A Humánszolgáltatási Bizottság Hargitai Sándorné részére szemüveg megvásárlásához
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse vételárának 90%-a, legfeljebb [183 260 Ft]
60 OOO Ft."
Indokolás: a "foto" funkció igénylését nem látja indokoltnak.
(577/3. módositó javaslat)

Lakatos Béla visszavonja az 577/2. módositó javaslatot.

A Humánszolgáltatási Bizottság 8 1gen, l ellenszavazattal elfogadja az 577/3. módosító
javaslatot [52/2014. (XI. 27.)].
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az
577. számú előterjesztés elfogadásáról az 577/1. és az 577/3. módosító javaslatok
figyelembevételével.
53/2014. (XI. 27.) HB határozat
a gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról
(9 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Humánszolgáltatási Bizottság Németh Ibolya részére funkcionális elektrostimulátor
megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz vételárának 90%-a,
legfeljebb 767 075 Ft, amelyet az Önkormányzat átutalással fizet ki a forgalmazó részére.
2. A Bizottság Perina Péter Jánosné részére olvasó és távollátó szemüveg megvásárlásához
támogatást biztosít, amely a szemüveglencsék vételárának 90%-a, legfeljebb 38 700 Ft.
3. A Bizottság Szécsi Lajos részére szemüveg megvásárlásához 50 OOO Ft támogatást biztosít
feltéve, hogy ez nem haladja meg a szemüveg vételárának 90%-át.

4. A Bizottság Tápai Melinda részére kk. Horváth Dorka gyermeke hallókészülékét kiegészítő
rendszer megvásárlásához támogatást biztosít, amely a hallókészülék kiegészítő rendszer
vételárának 90%-a, legfeljebb 662 735 Ft, amelyet az Önkormányzat átutalással fizet ki a
forgalmazó részére.
5. A Humánszolgáltatási Bizottság Hargitai Sándorné részére szemüveg megvásárlásához
60 OOO Ft támogatást biztosít feltéve, hogy ez nem haladja meg a szemüveg vételárának 90%át.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Megköszöni a megjelentek munkáját,
megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Bejelenti, hogy a
Bizottság rendkívüli ülését 2014. december 4-én (csütörtökön) 14 órára hívja össze az
időskorúak és gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatásáról szóló döntés
meghozatala tárgyában. A Bizottság ülését 1435 órakor bezárja.
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Bizottsági tagok:

Dr. Mátrai Gábor
Bányai Tibor Péter
Dr. Fejér Tibor
Gál Judit
Mácsik András
Varga István
Almádi Krisztina
Baloghné Stadler Irén
Lakatos Béla
Vermes Zoltán
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