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. számú előterjesztés

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

I. Tartalmi összefoglaló
Aszociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
4. § (2) bekezdése alapján a szociális támogatások iránti pályázatot a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete szociális ügyekért felelős bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) évente egy alkalommal írja ki az Önkormányzat költségvetéséről
szóló rendeletben biztosított keretösszeg mértékéig. A Bizottság a benyújtott pályázatokat
folyamatosan bírálja el a pályázati kiírásban foglaltak alapján.
A R. 28. §-a tartalmazza a gyógyászatisegédeszköz-támogatás részletes szabályait. Az
Önkormányzat mérlegelési jogkörében gyógyászatisegédeszköz-támogatásban részesítheti azt
a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyt,
akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 350%-át Gelenleg 99 750 Ft), egyedülálló esetén a 400%-át
Gelenleg 114 OOO Ft), és jogosult a gyógyászati segédeszközre.
A benyújtott pályázatokat a Bizottság bírálja el, mérlegelési jogkörében dönt a támogatás
mértékéről, mely összeg nem haladhatja meg a gyógyászati segédeszköz előzetesen kalkulált
árának 90%-át. A támogatás utólag, a számla bemutatását követően kerül kifizetésre, az
50 OOO Ft feletti támogatás esetén az Önkormányzat a pályázó kérésére a támogatási összeget
közvetlenül a szaküzlet részére is utalhatja.

II. Hatásvizsgálat
A pályázat nagy segítséget nyújt azoknak a rászorulóknak az orvosilag szükséges gyógyászati
segédeszköz beszerzéséhez, akik önerőből ezt nem tudnák megvásárolni. Az elmúlt évben
6 OOO OOO Ft állt rendelkezésre a gyógyászati segédeszköz támogatások kifizetésére, melyből
3 887 480 Ft került felhasználásra (2012. évben 4 485 809 Ft került felhasználásra). A
legtöbben orthopéd cipő, hallókészülék és szemüveg megvásárlásához nyújtottak be
pályázatot.

III. A végrehajtás feltételei
A Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete
6 OOO OOO Ft-ot tartalmaz a gyógyászati segédeszköz pályázat fedezetére. Javasolom, hogy a
pályázatok benyújtási határideje 2014. október 31. legyen. Így a Bizottság novemberi döntését
követően a pályázóknak még lesz idejük az év végéig beszerezni a segédeszközt, illetve a
Gazdasági és Pénzügyi Iroda a benyújtott számla alapján még ebben az évben kifizetheti a
támogatást.
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IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2014. február 6.
Weeber Tibor
Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

l. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti Bizottsága
.. ./2014. (II. ll.) határozata
a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati felhívásról

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti
Bizottsága a gyógyászati segédeszközök támogatásáról szóló pályázati felhívást a határozat l.
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Népjóléti Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba
lépését követően a pályázatot a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírekben
tegye közzé.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a humán szakterületért felelős alpolgármester
a Humán Iroda vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
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l. melléklet a ...12014. (Il ll.) NB határozathoz

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS
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 szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének 4. § (2) bekezdése,
valamint a 28. §-a.
A pályázat benyújtásának feltételei:
l. A pályázaton részt vehet az a Kőbányán lakóhellyel rendelkező személy, akinek a
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 pályázatot kizárólag a pályázati adatlap nyomtatványou lehet benyújtani, amely ingyenes
beszerezhető a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint
letölthető az Önkormányzat honlapjáról. Az adatlapon az alábbi adatokat kell megadni, illetve
az alább felsorolt iratokat kell csatolni:
- a pályázó, illetve a vele közös háztartásban élők személyi adatai,
- a pályázó, illetve a vele közös háztartásban élő 16. életévét betöltött személy utolsó havi
nettó jövedelemigazolása (munkabér, nyugdíj, családi pótlék, gyermektartásdíj igazolása,
egyéni vállalkozók esetében a 2013. évi adóhatósági igazolás, munkanélküliek esetén a
Munkaügyi Központ vagy az adóhatóság igazolása, nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító
igazgatóság által megküldött éves nyugdíjigazolás másolata),
- a háziorvos vagy szakorvos igazolása a pályázó gyógyászati segédeszközre való
jogosultságáról, illetve annak szükségességéről,
- a patika, gyógyászati segédeszköz bolt vagy egyéb szaküzlet előzetes tételes árkalkulációja,
igazolása a gyógyászati segédeszköz áráról,
- nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról
4. Gyógyászatisegédeszköz-támogatásban a pályázó egy naptári évben legfeljebb két
alkalommal részesülhet.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
A pályázatokat 2014. október 31-ig folyamatosan lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál
személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában (1102 Budapest, Szent László tér 2-4.)
ügyfélfogadási időben (hétfő 8.00-17.30, kedd 8.00-15.30, szerda 8.00-16.00, csütörtök 8.0015.30, péntek 8.00-13.00) vagy postai úton a Polgársmeteri Hivatal Humán IrodaSzociális és
Egészségügyi Csoportnak címezve a 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen.
A pályázat elbírálásának menete:
A Polgármesteri Hivatal szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki. A
pályázatokat a Népjóléti Bizottság folyamatosan bírálja el a soron következő ülésén. A
Bizottság mérlegelési jogkörében dönt a támogatás mértékéről, amely összeg nem haladhatja
meg a gyógyászati segédeszköz árának 90%-át. A támogatás utólag kerül kifizetésre a számla
bemutatását követően. A Polgármesteri Hivatal a döntést követően értesíti a pályázókat a
pályázat eredményéről. A gyógyászati segédeszköz megvásárlását igazoló eredeti számlát
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legkésőbb 2014. december 10-ig lehet bemutatni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodájában, ahol 15 napon belül intézkednek a megítélt támogatás kifizetéséről. Amennyiben
a megítélt támogatás összege meghaladja az 50 OOO Ft-ot, a pályázó kérésére az
Önkormányzat a támogatási összeget közvetlenül a szaküzlet részére is átutalhatja. Az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben erre a célra
meghatározott forrás kimerülése esetén a pályázat elutasításra kerül.

Érvénytelenség:

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