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,10 . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
aszociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-a alapján a 
képviselő testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan 
rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli 
támogatásokat is megállapíthat 

A gyógyászati segédeszközök a gyógyító eljárás során és a rehabilitációban is fontos szerepet 
töltenek be, a gyógyulási folyamatban a beteg életminőségének javítását szolgálják. 
Gyógyászati segédeszköznek azokat a technikai eszközöket tekintjük, amelyeket az átmeneti 
vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal vagy rokkantsággal élők gyógyászati, 
ápolási ellátásában használnak. 

A szociális ellátások biztosítása során sokszor tapasztaljuk, hogy az alacsony jövedelemmel 
rendelkező családok nem tudják kiváltani az egészségi állapotuk javulása érdekében 
szükséges gyógyászati segédeszközt, mivel az eszközök ára a jövedelmükhöz képes túl 
magas, illetve az egészségbiztosító csekély mértékű támogatást biztosít a gyógyászati 
segédeszközök kiváltásához. Találkozunk olyan esetekkel is, amikor egy baleset, vagy egy 
hosszantartó betegség miatt a család az esetleges jövedelemkiesés és a megnövekedett 
kiadások miatt átmenetileg olyan anyagi helyzetbe kerül, hogy a gyógyuláshoz, 
rehabilitációhoz szükséges eszköz megszerzése már gondot okoz. 

A szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításával egy új pénzbeli támogatást biztosítanánk a Kőbányán 
élő rászorulók számára. 

A rendeletmódosítási javaslat alapján a Népjóléti Bizottság pályázatot ír ki - a feladatra 
betervezett keretösszeg figyelembevételével - a gyógyászati segédeszköz támogatás 
biztosítására, és saját méltányossági jogkörében, a szociális rászorultság alapján bírálja el a 
pályázatokat. A beérkezett pályázatokat a bizottság folyamatosan, a következő bizottsági 
ülésen megtárgyalja. A pályázat lezárultával, a beérkezett igények és a felhasznált támogatási 
összeg figyelembevételével a bizottság újra dönthet a pályázat kiírásáról, ezzel gyakorlatilag 
egy folyamatos pályázati rendszert tud biztosítani, a rászorulók részére lehetővé téve a 
támogatás biztosítását. A pályázati rendszerrel azonban az önkormányzat nem kötelezi el 
magát anyagilag, mert túl sok kérelem esetén a következő pályázat kiírását későbbi időpontra 
teheti, és a támogatási összeg meghatározása sincs jogszabályi keretek közé szorítva, az 
egyéni rászorultság elve szabadon érvényesülhet. Az előkészítéssel járó feladatokat a többi 
pályázathoz hasonlóan (lakáspályázat, Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) a Szociális és 
Egészségügyi Csoport munkatársai végzik. 



Az önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) rendelet 15. mellékletében 
25 OOO OOO Ft lett céltartalékba helyezve erre a célra. A rendeletmódosítást követően a 
következő bizottsági ülésre beterjesztésre kerül az első pályázati kiírással kapcsolatos döntési 
javaslat. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a 
rendeletmódosítási j avaslatróL 

Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. mellékletben 
foglaltak szerint megalkotja a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 
32/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2011. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

aszociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (l) 
bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 

1.§ 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületénekaszociális 
ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelete 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"9. § (l) A Képviselő-testület szociális ügyekért felelős bizottsága (a továbbiakban: 
Bizottság) kiírja és elbírálja az idősek üdültetésével kapcsolatos pályázatot 

(2) A Bizottság kiírja és aszociális rászorultság figyelembevételével elbírálja a gyógyászati 
segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázatot 

(3) A Bizottság dönt a rászoruló idősek és gyermekek részére ünnepi alkalommal adható 
ajándékcsomag vagy vásárlási utalvány ajándékozásáról.". 

2.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második 
napon hatályát veszti. 
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polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 


