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Előterjesztés
a Humánszolgáltatási Bizottság részére
az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívásról

I. Tartalmi összefoglaló
A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4.
§ (2) bekezdése alapján a szociális támogatások iránti pályázatot a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete szociális ügyekért felelős bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) évente egy alkalommal írja ki az Önkonnányzat költségvetéséről
szóló rendeletben biztosított keretösszeg mértékéig. A Bizottság a benyújtott pályázatokat
folyamatosan bírálja el a pályázati felhívásban foglaltak alapján.
Az R. 24. §-a tartalmazza az egészségügyi támogatás részletes szabályait. Az Önkormányzat
mérlegelési jogkörében egészségügyi támogatásban részesítheti azt a Budapest Főváros X.
kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyt, akinek a háztartásában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
400%-át Uelenleg 114 OOO Ft), egyedül élő esetén a 600%-át Uelenleg 171 OOO Ft), és jogosult
a gyógyászati segédeszközre, vagy akinek az egészségi állapota megőrzését, javítását szolgáló
egészségügyi eszközre vagy egészségügyi szolgáltatásra, illetve a meglévő gyógyászati
segédeszköz javítására van szüksége. A pályázó egy naptári évben legfeljebb két
egészségügyi támogatásban részesülhet. Egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás esetében a
támogatás legfeljebb 12 hónapra vonatkozó mennyiségre terjedhet ki.
A benyújtott pályázatokat a Bizottság bírálja el, mérlegelési jogkörében dönt a támogatás
mértékéről, mely összeg nem haladhatja meg a gyógyászati segédeszköz, egészségügyi
eszköz vagy szolgáltatás, illetve a meglévő gyógyászati segédeszköz javításának előzetesen
kalkulált árának 90%-át. A támogatás utólag, a számla bemutatását követően kerül kifizetésre,
a 30 OOO Ft feletti támogatás esetén az Önkonnányzat a pályázó kérésére a támogatási
összeget közvetlenül a szaküzlet részére is utalhatja.
II. Hatásvizsgálat
A 2011. évben bevezetett gyógyászatisegédeszköz-pályázat a lakosság visszajelzései alapján a
2016. évben módosult egészségügyi támogatás iránti pályázatra. Az új pályázat a gyógyászati
segédeszközökön túl lehetőséget biztosít olyan eszközök, illetve szolgáltatások támogatására,
amelyek nem minősülnek gyógyászati segédeszköznek, de az egészségi állapot megőrzését,
javítását szolgálják. A lakossági igényeket figyelembe véve a 2017. évben az egészségügyi
támogatás iránti pályázat kiterjedt a meglévő gyógyászati segédeszközök javíttatására is. Az
ügyfelek körében a támogatás ismertté vált. Az évek során folyamatosan emelkedett a
pályázatot benyújtók száma. A 2015. évben 116 pályázó, a 2016. évben 209 pályázó, a 2017.
évben 233 pályázó nyújtott be pályázatot, amellyel párhuzamosan emelkedett a pályázatra
biztosított keretösszeg mé1iéke is.

