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'!:;OJ, . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére 
a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Népjóléti Bizottság kiírja és a Képviselő
testület a szociális rászorultság figyelembevételével elbírálja a gyógyászati segédeszköz 
támogatásával kapcsolatos pályázatot A 2013. márciusában ki írt pályázat benyújtási 
határideje 2013. június 30-án lezárul ezért javasolom, hogyazújabb pályázat kiírására 2013. 
július l. és 2013. október 31. között kerüljön sor. 

A benyújtott pályázatokat a Népjóléti Bizottság bírálja el. A Bizottság mérlegelési jogkörében 
dönt a támogatás mértékéről, mely összeg nem haladhatja meg a gyógyászati segédeszköz 
árának 90%-át. A támogatás utólag, a számla bemutatását követően kerül kifizetésre. 

2013. június 10-ig 20 pályázat érkezett be a Hivatalhoz, melyekből 5 pályázó összesen 
832 872 Ft gyógyászatisegédeszköz-támogatást kapott, 14 pályázat elbírálására a Képviselő
testület 2013. június 27-i ülésen kerül sor, az előterjesztésben javasolt támogatási összeg 
összesen 3 80 4 79 Ft. A legtöbben otopéd cipő, hallókészülék és szemüveg megvásárlásához 
nyújtottak be pályázatot 

II. A végrehajtás feltételei 

A Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati 
rendelet 13. melléklet 6. sorának 3. oszlopában 6 OOO OOO Ft áll rendelkezésre gyógyászati 
segédeszközök beszerzésére. Az elbírált pályázatok pénzügyi felhasználásáról még nincs adat, 
tekintettel arra, hogy a múlt hónapban elbírált pályázatokról szóló értesítést nemrég vették az 
ügyfelek, számlát még nem hoztak a megvásárolt segédeszközök áráróL 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti 
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. június ll. 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

Népjóléti Bizottsága 

.. ./2013. (VI. 18.) határozata 
a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti 
Bizottsága pályázatot ír ki gyógyászati segédeszközök támogatására a határozat l. melléklete 
szerinti tartalommal. 

2. A pályázati kiírás a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírekben kerül 
közzétételre teljes terjedelmében. A Népjóléti Bizottság felkéri a Polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. melléklet a . ..12013. (VI 18.) NB határozathoz 

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 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 nyomtatvány on 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, 
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- az utolsó havi nettó jövedelemigazolás (munkabér, nyugdíj, családi pótlék, 
gyermektartásdíj igazolása, egyéni vállalkozók esetében a 2012. évi adóhatósági igazolás, 
munkanélküliek esetén a Munkaügyi Központ vagy a NAV igazolása), 
- háziorvos vagy szakorvos igazolása a gyógyászati segédeszköz szükségességéről, 
- a gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz szaküzlet vagy egyéb üzlet - ahol a pályázó 
vásárolni kíván, és ahol a pályázat pozitív elbírálását követően kizárólag vásárolhat- előzetes 
tételes árkalkulációját, igazolását a gyógyászati segédeszköz áráróL 

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

A pályázat benyújtásának helye és határideje: 

A pályázatokat 2013. október 31-ig, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1102 Budapest, Szent László tér 2-4.). 

A pályázat elbírálásának menete: 
A pályázatokat a Képviselő-testület folyamatosan bírálja el a soron következő ülésén. 
Mérlegelési jogkörében dönt a támogatás mértékéről, mely összeg nem haladhatja meg a 
gyógyászati segédeszköz árának 90%-át. A Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda 
Szociális és Egészségügyi Csoportja a döntést követően értesíti a pályázókat a pályázat 
eredményéről. A gyógyászati segédeszköz megvásárlását igazoló eredeti számlát 2013. 
december l-ig kell bemutatni a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, 
ahol 15 napon belül intézkednek a megítélt támogatás kifizetéséről. 

Érvénytelenség: 
Érvénytelen az a pályázat, amely az 1-4. pontban rögzített feltételeknek nem felel meg. 
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Pályázóval közös háztartásban élő személyek adatai 

Név Születési hely, idő 
Rokonsági kapcsolata a 

pályázóval 

A mellékelt orvosi igazolás alapján az alábbi gyógyászati segédeszköz vásárlásához kérem 
a támogatást: ............................................................................................ . 

Pályázó nyilatkozata: 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a saját és hozzátartozóimról közölt 
adatok a valóságnak megfelelnek, a pályázati feltételeket elfogadom, a kért igazolásokat a 
pályázathoz becsatolom. Tudomásul veszem, hogy a gyógyászati segédeszköz megvásárlását 
igazoló eredeti számlát 2013. december l-ig kell bemutatni a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Ü gyfélszolgálati Irodájában, ahol 15 napon belül intézkednek a megítélt támogatás 
kifizetéséről. 

Budapest, 2013 ................... . 

. ........................................ . 
pályázó aláírása 

Pályázat benyújtásának feltételei: 

A pályázónak a pályázati nyomtatványhoz az alábbi iratokat kell kötelezően csatolnia: 

- a pályázó és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó utolsó havi nettó jövedelméről 
szóló igazolást (munkabér, családi pótlék, gyermektartásdíj igazolása, egyéni vállalkozók 
esetében a 2012. évi adóhatósági igazolás, munkanélküliek estében a Munkaügyi Központ 
vagy a NA V igazolása, nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött 
éves nyugdíjigazolás másolata), 
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- háziorvos, vagy szakorvos igazolását a gyógyászati segédeszközre való jogosultságról, 
illetve annak szükségességéről, 
- a pályázati kiírásban szereplő igazolásokat, nyilatkozatokat, 
- a patika, gyógyászati segédeszköz bolt, vagy egyéb szaküzlet - ahol a pályázó vásárolni 
kíván, és a pályázat pozitív elbírálását követően kizárólag ott vásárolhat - előzetes tételes 
árkalkulációját, igazolását a gyógyászati segédeszköz áráróL 

Pályázat benyújtásának helye és határideje 

A pályázatokat 2013. július l-jétől2013. október 31-ig, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani 
a Polgármesteri Hivatal Ü gyfélszolgálati Irodájában (ll 02 Budapest, Szent László tér 2-4.). 
A pályázatokat a Képviselő-testület folyamatosan bírálja el a soron következő ülésén, 
mérlegelési jogkörében dönt a támogatás mértékéről, amely összeg nem haladhatja meg a 
gyógyászati segédeszköz árának 90 %-át. A Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda 
Szociális és Egészségügyi Csoportja a Képviselő-testület döntését követően értesíti a 
pályázókat a pályázat eredményéről. A gyógyászati segédeszköz megvásárlását igazoló 
eredeti számlát 2013. december l-ig kell bemutatni a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Ü gyfélszolgálati Irodájában, ahol 15 napon belül intézkednek a megítélt támogatás 
kifizetéséről. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy gondosan tanulmányozza át a pályázati feltételeket és a 
kitöltési útmutatót, mert a formailag megfelelő pályázat sem értékelhető, ha nem az 
útmutatónak megfelelően van kitöltve, illetve a kért mellékletek, nyilatkozatok hiányosan 
kerülnek becsatolásra. 

KITÖLTÉS! ÚTMUTATÓ: 

Kérjük, a pályázat kitöltése előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat, hogy pályázata a 
kiírásban előírtaknak megfelelő legyen: 

l. Minden, a pályázati lapon és az abban lévő nyilatkozaton megjelölt adatot szolgáltatni kell. 
2. Jövedelemigazolást minden 16. év feletti családtagnak be kell nyújtania. 
3. A 16. év feletti, nappali tagozaton tovább tanuló családtagról iskolalátogatási igazolást 

szükséges benyújtani. 
4. Egyéni vállalkozók esetében a 2012. évi adóigazolás szükséges, ha egyéni vállalkozói 

tevékenységüket 2012. évben legalább egy hónapig gyakorolták és 2012. évben egyéni 
vállalkozói tevékenységből származó jövedelmük volt. 

5. Ha a pályázó vagy családtagja nem rendelkezik jövedelemmel a Budapest Főváros 
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának illetékes kirendeltsége igazolása szükséges 
(átutalási bizonylat, kitizetési szelvény nem elegendő). 

6. Nyugdíjról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Budapest XIII., Váci út 73.) által kiadott 
igazolás, a 2013. évre megállapított értesítő szükséges. 

7. Gyedről, Gyesről, családi pótlékról a Magyar Államkincstár igazolása, határozata 
szükséges (átutalási bizonylat, kitizetési szelvény nem elegendő). 


