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JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Népjóléti Bizottság 2012. szeptember ll-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. 
em. l 00.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök, 
Dr. Csicsa y Claudius Iván, dr. Fejér Tibor, Mihalik András, a bizottság képviselő tágjai, 
Dr. Csóka Gabriella, Gagyi Róbert a bizottság nem képviselő tagjai 

Távolmaradását előre jelezte: 
. . . ~,c. [ \i?:?r\; o \'26~ t ü;~--

Távolmaradás oka: · · · · · ·· e: ·· 
Bakondyné Eperjesi Erika hivatalos elfoglaltság 

"QLI>-
Tanácskozási joggal jelen vannak: , 
Kovács Róbert polgármester , r E: aJó: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző { l 
W b T.b l l ' 'J'. ~::~;r-' <J :?otl t l ee er 1 or a po garmester --- -- ... \ -·- -- ·-"-"::;;__---!=~~:;_j 

Kárpáti Beatrix a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetŐJe 
Dr. Egervári Éva a Jogi Csoport részéről 
Büki Péter a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Lajtai Ferencné 
Göncziné Sárvári Gabriella 
Dr. Szebechlebszky Erika 

Meghívottak: 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Tileczkyné Dr. Lapu Ilona 
Dr. Rajháthy Beatrix 

Novák Andrea 
Hanzik Ágnes 
Rapi Gabriella 
Mihály Blanka 
Tóth Béla 
F ettik Aranka 

vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

a Polgármesteri Kabinet részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottságának elnöke 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat részéről 
a Humán Iroda részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Gyermekek Átmeneti Otthona részéről 
Auxi-Populus Nonprofit Kft. részéről 
Auxi-Populus Nonprofit Kft. részéről 

Elnök: Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Népjóléti Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
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Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Pappné Gorzó Irén vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 

A napirendi pontok elfogadása előtt felszólal: 

Elnök: Elkezdődtek az intézményi felújítások, ami a bölcsődéket érinti, ez sajnos költözésekkel jár, 
de remélhetőleg a hónap végére megoldódik a helyzet. 

Javasolja, hogy a Népjóléti Bizottság a meghívóban szereplő 8. és 9. sorszámú napirendi pontokat, 
mivel azok előterjesztései nem készültek el, vegye le a napirendjéről. A napirendről tekerülő két 
előterjesztés tárgyalására a Bizottság rendkívüli ülését 2012. szeptember 18-án (kedden) 14 órára 
hívja össze. 
Az ülés tervezett napirendi sorrendjének módositását javasolja úgy, hogy hatodik napirendi 
pontként tárgyalják a meghívóban J O-es sorszámon szereplő előterjesztést. 

Elnök: Amennyiben nincs észrevétel, kéri szavazzanak a napirend elfogadására az ismertetett 
módosításokkal együtt. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattalleveszi napirendjéről a meghívóban 8. illetve 9. 
sorszámú napirendi pontokat, valamint az alábbiak szerint fogadja el napirendjét azzal, hogy a 6-os, 
9-es és a 12-14-es napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el: 

l. A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának és Szervezeti 
Működési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

3. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. Házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtásához történő hozzájárulás megadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. Ajelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás hatékonyságának felülvizsgálata 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6 A szociális ágazatban kitüntetések adományozása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

7. A Gyermekek Átmeneti Otthona férőhelyeinek bővítése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l O. Fogorvosi praxisok támogatásával kapcsolatos pályázat kiírása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ll. Gyógyászatisegédeszköz- támogatással kapcsolatos pályázat kiírása 
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Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. Gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. A lakásmobilitás elősegítése érdekében önkormányzati lakás pályázaton kívül történő 
bérbeadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

14. Budapest, X. kerület Kőrösi Csoma út 40. szám alatti önkormányzati lakás cseréjére vonatkozó 
kérelem 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának és Szervezeti 

Működési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 632. számú előterjesztés 
t ám o gatásáró l. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal "A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti 
Központ alapító okiratának módosításáról" szóló 632. számú előterjesztést támogatja. 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 634. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító 
okiratának módosításáról" szóló 634. számú előterjesztést támogatja. 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Szóbeli módosító javaslat: 
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Lajtai Ferencné: A határozattervezet 2. számú mellékletének 16.1. pontjában Dr. Rajháthy 
Beatrix lakcíme tévesen szerepel, kéri javítani. A lakcím helyesen: 1188 Budapest, Tiszavirág u. 
31/a. 

(633/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 633/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 633. számú 
előterjesztés támogatásáról, a módosító javaslat figyelembevételével. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal "A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító 
okiratának módosításáról" szóló 633. számú előterjesztést támogatja. 

4. napirendi pont: 
Házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtásához történő hozzájárulás megadása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Üdvözli az Auxi-Populus Nonprofit Kft. részéről megjelent vendégeket. Kéri, egészítsék ki 
az előzetesen megküldött szakmai anyagot. 

Fettik Aranka: Kiegészítésében felvázolja terveiket, elmondja, hogy a kerületben 
munkalehetőséget biztosítanának munkanélküliek számára. Kéri a Bizottságot, járuljon hozzá, hogy 
a kerületben szolgáltatást nyújthassanak, majd a feltett kérdésekre válaszol. 

Weeber Tibor: Tájékoztátja a Bizottságot, hogy az Önkormányzat nem szolgáltatási szerződést 
kíván kötni az Auxi-Populus Nonprofit Kft.-vel, hanem egyfajta versenyhelyzetet teremtve 
hozzájárulnának a kerületben való működésükhöz. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 638. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Házi segítségnyújtás szolgáltatás 
nyújtásához történő hozzájárulás megadásáról" szóló 638. számú előterjesztést támogatja. 

5. napirendi pont: 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás hatékonyságának felülvizsgálata 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Elnök: A szolgáltatás nyújtása önként vállalt feladata az önkormányzatnak, melyet nagyon 
fontosnak és szükségesnek tart. 
Büki Pétertől kérdezi, hogy felmérték-e kik azok a jelenlegi ellátottak közül, akiknek feltétlenül 
szükséges a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásban való ellátása? 
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Büki Péter: Munkatársaik telefonos felmérést készítettek, a kivonatok alapján látszik, hogy 10-15 
fő az, aki kizárólag csakjelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesül. 

Elnök: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától érdeklődik, meg tudnák-e 
oldani, hogy a gondozói hálózatba bevonják azokat, akik csak a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásban részesülnek? 

Lajtai Ferencné: 15-20 fő gondozását térítésmentesen meg tudják oldani, erre ápoló személyzet és 
gépkocsi is rendelkezésre áll. 

Elnök: A jelenlegi telephelyről 2012. október l-jével ki kell költözni, érdeklődik Lajtai 
Ferencnétől, van-e megoldás arra, hogy 2012. december 31-ig a Kőbányai Szivárvány Nonprofit 
Kft. telephelyére költöztetik az infrastruktúrát? 

Lajtai Ferencné: Ha a Képviselő testület úgy dönt, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
szolgáltatást a későbbiekben a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. látja el, akkor valóban 
költséghatékonyabb lenne a rendszert a végleges helyére telepíteni. 

Dr. Szabó Krisztián: Kérdése, hogy milyen módon, választják ki, ki az, aki maradhat a 
rendszerben, hiszen ez jelenleg bárki által választható, nyitott rendszer. A diszkrimináció elkerülése 
érdekében fontos előre rögzíteni a kiválasztás feltételeit. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Véleménye szerint, háziorvosokból álló 2-3 fős bizottság egészségügyi 
szükséglet szempontjából döntsön. 

Dr. Rajháthy Beatrix: Kifutó, vagy fenntartásra irányuló rendszer lesz a későbbiekben a 
sz o Igáitatás? 

Elnök: Ez valóban fontos kérdés, ezért javasolja a szakirodák vizsgálják meg, hogy a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevők körében hány igénylő lenne, aki tovább szeretné 
működtetni a rendszert, erről az októberi bizottsági ülésre tájékoztató készülhet. 

Büki Péter: Elmondja, hogy a gondozóknak mobiltelefonra érkezik a segélyhívás, havonta egyszer 
az adminisztráció elvégzésemiatt van szükség a számítógépek használatára. 

Weeber Tibor: Javasolja, hogy 2012. december 31-ig, mivel ott adottak a feltételek, a Bárka 
Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ Mádi utcai telephelyén működjön tovább a szolgálat. 

Dr. Szabó Krisztián: Ha az a döntés születik, hogy a továbbiakban ne önkormányzati költségvetési 
szerv, hanem gazdasági társaság lássa el a feladatot, akkor a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatallal az Önkormányzat szerződése, illetve a feladatellátás megszűnik. A Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit kft-nek egy új szerződést kell kötnie, így a kijelölés nem történhet határozatban, mert 
gazdasági társaság lévén alapszerződést kell módosítani. Ez az időátfutás szempontjából fontos. 

Módosító javaslat: 

Dr. Szabó Krisztián: Javasolja, hogy a határozattervezet 2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás szolgáltatást 2012. december 31-ével megszünteti, [a megszűnését követően 2013. 
január l-jétől a jelzőrendszer VIV AGO WristCare elemeit (leltárív szerinti diszpécserközpont 
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és l 00 db csuklóérzékelő) a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére térítésmentesen 
átadja.], egyben felkéri a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy 
kezdeményezzen tárgyalást szerződéskötésről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, és 
saját feladatkörében szervezze meg azok számára a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, akik más 
ellátásban nem részesülnek. (644/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 644/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 644. számú előterjesztés támogatásáról, a 
módosító javaslat figyelembevételével. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal "A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
szolgáltatás hatékonyságának felülvizsgálatáról" szóló 644. számú előterjesztést támogatja, a 
módosító javaslat figyelembevételével. 

6. napirendi pont: 
Aszociális ágazatban kitüntetések adományozása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Az Ötv. 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján a bizottság a napirendet zárt ülés keretében tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

7. napirendi pont: 
A Gyermekek Átmeneti Otthona férőhelyeinek bövítése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 626. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Népjóléti Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Gyermekek Átmeneti Otthona férőhelyeinek 
bővítéséről" szóló 626. számú előterjesztést támogatja. 

Szünet 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 

8. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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Elnök: Fontos feladatnak tartja a lakáskérdés megoldását, a szociális és egészségügyi ágazatban a 
meglévő támogatások megtartását, illetve kötelező feladatként továbbműködtetését, egyes 
támogatási rendszerek újragondolását, orvosi rendelők felújítását. Véleménye szerint érdemes 
résztvenni a költségvetési vitán. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 649. számú előterjesztés 
t ám o gatásáró l. 

A Népjóléti Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról" szóló 649. számú előterjesztést támogatja. 

9. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. 12. §(4) bekezdés a) pontja alapján a bizottság a napirendet zárt ülés keretében tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Dr. Fejér Tibor és Gagyi Róbert elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes. 

l O. napirendi pont: 
Fogorvosi praxisok támogatásával kapcsolatos pályázat kiírása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 629. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

160/2012. (IX. ll.) NB határozat 
a fogorvosi praxisok támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról 
4 igen, egyhangú szavazattal 
l. A Népjóléti Bizottság pályázatot ír ki az Önkormányzat közigazgatási területén fogorvosi 
alapellátást nyújtó praxisok eszközbeszerzésének támogatására a határozat l. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást közvetlenül juttassa el 
valamennyi, az Önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező, az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján gyermek, illetve 
felnőtt fogorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató számára. 
Határidő: 2012. szeptember 20. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 
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l. melléklet a 160/2012. (IX ll.) NB határozathoz 

"P ÁL Y ÁZATI FELHÍV ÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet az Önkormányzattal kötött 
feladat-ellátási szerződés keretében területi ellátására kötelezettséggel rendelkező, gyermek, illetve 
felnőtt fogorvosi alapellátást nyújtó praxisok eszközbeszerzésének támogatására. 

A pályázat célja: 
A kerület lakosságának színvonalas fogászati ellátása érdekében az Önkormányzat illetékességi 
területén feladat-ellátási szerződés keretében önkormányzati rendeletben meghatározott terület 
ellátására szerződött gyermek, illetve felnőtt fogorvosi praxisok eszközellátottságának fejlesztése. 

A pályázók köre: 
Pályázatot nyújthat be valamennyi, az Önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkező, az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján gyermek, 
illetve felnőtt fogorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató. 

A pályázat keretében beszerezhető eszközök: 
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20) ESzCsM rendelet által a fogászati ellátás szakmai minimum feltételei közé sorolt 
orvosi műszerek, berendezések beszerzése, valamint a meglévő eszközök cseréje, javítása. 
A pályázati támogatás összege: praxisonként legfeljebb 120 OOO Ft. Az egy rendelőben működő 
praxisok közössége is nyújthat be pályázatot közös használatú eszközök beszerzésére. 

A pályázati támogatás mértéke: a pályázó által megpályázott eszköz vételárának l 00%-a, de 
legfeljebb 120 OOO Ft. 

A pályázati támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. 

Az eszközbeszerzésre a páÍyázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 2 040 OOO Ft. 

A pályázat részeként benyújtandó: 
-a pályázati felhíváshoz csatolt kitöltött ADATLAP 
- igazolás arról, hogy a pályázatban résztvevő vállalkozásnak nincs a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat irányában fennálló, 30 napot meghaladó tartozása (Az igazolást 
a pályázók részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat adja ki.) 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatokat kettő példányban (egy eredeti és egy másolati példány) a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat titkárságán (ll 02 Budapest Endre u. 2.) kell leadni. Amennyiben a pályázó a pályázatát 
postai úton adja be, úgy a pályázat késedelmes megérkezéséért való felelősség a pályázót terheli. 

A pályatok elbírálása: 
A pályázatok elbírálására a Népjóléti Bizottság 2012. november 6-ai ülésén kerül sor. 
Értesítés a pályázat eredményéről: 
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A pályázatokat elbíráló Népjóléti Bizottság döntéséről a pályázókat a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat a döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül értesíti és velük a támogatási 
szerződést megköti. 
Elbírálásra csak a határidőben beérkezett és hiánytalan pályázatok kerülnek. A benyújtási határidőn 
túl hiánypótlásnak helye nincs. 
Az elnyert támogatás összegét a pályázat elbírálását követően 30 napon belül, a támogatási 
szerződés aláírása után kell kifizetni. Az elnyert támogatás összege kizárólag a fogorvos által 
benyújtott pályázatban meghatározott célra (célokra) használható fel. 
A támogatási szerződésben a támogatott vállalja, hogy a támogatás folyósítását követően legalább 
egy évig eleget tesz a praxis működtetésére vonatkozó szerződéses kötelezettségének. 
A támogatottak legkésőbb 2012. december 15-ig kötelesekelszámolni a támogatás felhasználásáról, 
mely során a felhasználást számlamásolatokkal kell igazolni. 
Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelően 
tesz eleget, a támogatás összegét részben vagy egészben a rendeltetésétől eltérő célra használja fel, 
illetve a támogatási szerződésben meghatározott egy éves időtartam letelte előtt értékesíti a 
praxisjogot, úgy a felvett támogatás teljes összegét- a Polgári Törvénykönyv szerint meghatározott, 
akifizetés napjától számított késedelmi kamatokkal növelten-köteles haladéktalanul visszafizetni 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat részére. 
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
intézményvezetőjétől (tel: 1/260-6803) lehet kémi." 

ll. napirendi pont: 
Gyógyászati segédeszköz- támogatással kapcsolatos pályázat kiírása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Tileczkyné Dr. Lapu Ilona: Csak egy hónapra tudták kiírni a pályázatot, mert a számláknak 2012. 
december l-jéig be kell érkezni ahhoz, hogy a támogatások kifizetésre kerüljenek. 

Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 631. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

161/2012. (IX. 11.) NB határozat 
a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról 
4 igen, egyhangú szavazattal 
l. A Népjóléti Bizottság pályázatot ír ki gyógyászati segédeszközök támogatására a határozat 
l. számú melléklete szerinti tartalommal. 
2. A pályázati kiírás az Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírekben kerül közzétételre 
teljes terjedelmében. A Bizottság felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételé re. 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

l.melléklet a 161/2012. (IX ll.) NB határozathoz 
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"P ÁL Y ÁZATI FELHÍV ÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága 
pályázatot ír ki gyógyászati segédeszköz támogatására. 

A pályázat jogszabályi alapja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendeletének 9. §(2) bekezdése. 

A pályázat benyújtásának feltételei 
l. A pályázaton részt vehet az a Kőbányán lakóhellyel rendelkező személy, akinek családjában az 
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
három és félszeresét (99 750 Ft), egyedülálló esetén négyszeresét (114 OOO Ft). 

2. A pályázó a pályázat benyújtásakor köteles hitelt érdemlően háziorvos, vagy szakorvos által 
igazolni a gyógyászati segédeszközre való jogosultságot, valamint egyidejűleg csatolni a pályázati 
kiírásban szereplő igazolásokat, nyilatkozatokat. 

3. A pályázóknak a részükre biztosított pályázati nyomtatványon az alábbi adatokat kell kitölteniük, 
illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolniuk: 
- a pályázó, illetve a vele közös háztartásban élők személyi adatai, nyilatkozat a pályázati feltételek 
elfogadásáról, 
- az utolsó havi nettó jövedelemigazolás (munkabér, nyugdíj, családi pótlék, gyermektartásdíj 
igazolása, egyéni vállalkozók esetében a 2011. évi adóhatósági igazolás, munkanélküliek esetén a 
Munkaügyi Központ vagy a NA V igazolása), 
- háziorvos, vagy szakorvos igazolása a gyógyászati segédeszköz szükségességéről, 
- a patika, gyógyászati segédeszköz bolt, vagy egyéb szaküzlet - ahol a pályázó vásárolni kíván, és 
ahol a pályázat pozitív elbírálását követően kizárólag vásárolhat - előzetes tételes árkalkulációját, 
igazolását a gyógyászati segédeszköz áráróL 

4. Gyógyászati segédeszköz-támogatásban a pályázó egy naptári évben legfeljebb két alkalommal 
részesülhet. 

A pályázat benyújtásának helye és határideje: 
A pályázatokat 2012. október 31-ig, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal 
Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoportjánál (1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 24. 
és 26. iroda). 

A pályázat elbírálásának menete: 
A pályázatokat a Népjóléti Bizottság bírálja el. A Népjóléti Bizottság mérlegelési jogkörében dönt a 
támogatás mértékéről, mely összeg nem haladhatja meg a gyógyászati segédeszköz bekerülési 
költségének 90 %-át. A Polgármesteri Hivatal Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoportja a 
döntést követően értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A gyógyászati segédeszköz 
megvásárlását igazoló eredeti számlát 2012. december l-ig kell bemutatni a Polgármesteri Hivatal 
Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoportjánál, ahol 15 napon belül intézkednek a megítélt 
támogatás kifizetéséről. A nagy összegű (l millió forint feletti) kérelmek esetében a Népjóléti 
Bizottság döntése alapján, az árajánlat és az átutalással fizetendő számla benyújtása után a 
gyógyászati segédeszköz-támogatás összegét a Gazdasági és Pénzügyi Iroda átutalással teljesíti az 
igénylő felé. Ebben az esetben az igénylő által fizetendő összegről szóló terhelési értesítést kell 
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bemutatni az ügyintézőnek 2012. december l-ig. Ennek elmulasztása esetén a Szociális és 
Egészségügyi Csoport intézkedik a támogatás visszafizettetésérőL 

Érvénytelenség: 
Érvénytelen az a pályázat, amely az 1-4. pontban rögzített feltételeknek nem felel meg. 

Szabóné Gerzson Sarolta 
bizottsági elnök" 

12. napirendi pont: 
Gyógyászati segédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. J 2.§ (4) bekezdés a) ponija alapján a bizottság a napirendet zárt ülés keretében tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

13. napirendi pont: 
A lakásmobilitás elősegítése érdekében önkormányzati lakás pályázaton kívül történő 

bérbeadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. J 2. §(4) bekezdés a) ponija alapján a bizottság a napirendet zárt ülés keretében tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

14. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma út 40. szám alatti önkormányzati lakás cseréjére 

vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Az Ötv. J 2. §(4) bekezdés a) ponija alapján a bizottság a napirendet zárt ülés keretében tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Népjóléti Bizottság ülését 1224 órakor bezárja. 

Szabóné Gerzson Sar J;a 
bizottsági elnök 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

../ határozatok mellékletei 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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