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I. Tartalmi összefoglaló 

Aszociális ellátások és szociális támogatások körét aszociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet szabályozza. 

A Képviselő-testület 2011 szeptemberében vezette be a gyógyászatisegédeszköz-támogatást, mely 
hatékony segítséget nyújt az egészségügyi problémával küzdő rászoruló személyek számára. 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. 

2016. március l-jétől a Képviselő-testület kibővítette a támogatás körét, és a gyógyászati 
segédeszköz mellett az egészségi állapot megőrzését, illetve javítását szolgáló egészségügyi 
eszközre vagy szolgáltatásra is igényelhető a támogatás. A módosítás által a támogatás nyújtható 
olyan eszközökre is, amelyek nem minősülnek gyógyászati segédeszköznek, de javítják a 
kérelmező életminőségét (pl. inkontinencia betét, pelenka, katéter, oltás stb.). Egészségügyi 
szolgáltatás lehet például a gyógytorna, gyógymasszázs és egyéb rehabilitációs eljárások 

A gyakorlatban egyre többször tapasztaljuk, hogy a gyógyászati segédeszköz a kihordási időn 
belül, de a garanciális időn túl elromlik, és a javítás költsége legalább annyira megterhelő az érintett 
számára, mint egy új eszköz megvásárlása. Ezért - az Önkormányzat vezetésével történő 
egyeztetés alapján- javasolom, hogy az egészségügyi támogatás a továbbiakban a már meglevő 
gyógyászati segédeszköz javítási költségére is terjedjen ki. 

II. Hatásvizsgálat 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. § 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 támogatás a bevezetése óta egyre népszerűbb a kőbányai lakosság körében, 2014-ben 72 
pályázatról döntött a Humánszolgáltatási Bizottság, 2015-ben 116 pályázatot nyújtottak be, 2016-
ban már 209 fő részesült támogatásban. 



Az egészségügyi támogatás további bövítése olyan személyeknek is segítséget nyújthat, akik eddig 
kimaradtak az önkormányzati támogatások rendszeréből, emellett a gyógyászati segédeszközök 
javítása gazdaságosabb, mint egy új eszköz beszerzése. 

III. V égrehajtás feltételei 

A módosítás nem igényel felkészülési időt, és a folyamatban lévő ügyekben is indokolt alkalmazni. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes 
önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei össze:fiiggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) 
önkormányzati rendeletnek az ellátottak pénzbeli juttatásairól szóló 7. melléklet 19. sora 
15 OOO OOO Ft összeget tartalmaz az egészségügyi támogatás megállapítása iránti pályázatok 
fedezetére, amely a gyógyászati segédeszköz javítása támogatási célra is elegendő. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
mellékletében foglaltak szerint megalkotja a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2017. március" Ar:f' 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... 12017. ( ...... )önkormányzati rendelete 

aszociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete aszociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 23. §(5) bekezdés ll. pontjában, valamintaszociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

l. § 

(l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 24. § (l) 
bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[(l) Az Önkormányzat mérlegelési jogkörében egészségügyi támogatásban részesítheti azt a 
Budapest Főváros X kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyt,] 

"b) akijogosult gyógyászati segédeszközre, vagy akinek az egészségi állapota megőrzését, illetve 
javítását szolgáló eszközre (a továbbiakban: egészségügyi eszköz) vagy szolgáltatásra (a 
továbbiakban: egészségügyi szolgáltatás), illetve meglévő gyógyászati segédeszközjavítására van 
szüksége.". 

(2) Az R. 24. §(2) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[(2) A kérelemhez a 3.§ (2) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell] 

"a) a háziorvos vagy szakorvos igazolását a gyógyászati segédeszközre, egészségügyi eszközre 
vagy szolgáltatásra való jogosultságról, illetve a gyógyászati segédeszköz javításának 
szükségességéről, 

b) a gyógyszertár, gyógyászatisegédeszköz-bolt vagy egyéb szaküzlet, illetve szolgáltató (a 
továbbiakban: szaküzlet) előzetes tételes árkalkulációját, igazolását a gyógyászati segédeszköz, 
egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás, illetve a gyógyászati segédeszköz javításának költségéről 
vagy 

c) 60 napnál nem régebbi, a kérelmező nevére szóló, eredeti tételes ÁF Á-s számlát a megvásárolt 
gyógyászati segédeszközről, egészségügyi eszközről vagy igénybe vett szolgáltatásról, illetve a 
gyógyászati segédeszköz javításáról.". 

(3) Az R. 24. §(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(5) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz 
vagy szolgáltatás, illetve a gyógyászati segédeszköz javítása előzetesen kalkulált költségének a 
90%-át. 
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(4) Az R. 24. §(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(6) A támogatás összege a gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz megvásárlását, a 
gyógyászati segédeszköz javítását, illetve az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét igazoló 
eredeti számla benyújtását követően kerül kifizetésre a jogosult részére.". 

2.§ 

(l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Ezt a rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

Aszociális ellátásokról szóló 3/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet módosításának célja az, 
hogy az egészségügyi támogatások körét kiterjessze a gyógyászati segédeszköz javítására. A 
gyakorlatban előfordul, hogy a gyógyászati segédeszköz a kihordási időn belül, de a garanciális 
időn túl romlik el, és a javítás költsége legalább annyira megterhelő az érintett számára, mint egy 
új eszköz megvásárlása. 

Az l. § beilleszti a gyógyászati segédeszköz javítását az egészségügyi támogatás rendszerébe. 
Ebben az esetben a háziorvos, illetve szakorvos a gyógyászati segédeszközrevaló jogosultságorr 
túlmenően a javítás szükségességét is igazolja. A gyógyászati segédeszköz kihordási idejét a 
vonatkozó jogszabály határozza meg, a beszerzés időpontjáról és a garanciális javítás 
időtartamának lejártáról a pályázó a pályázatában nyilatkozik. 

2. § A módosított rendelkezések alkalmazására nem szükséges hosszabb felkészülési időt 
biztosítani, így a hatálybalépés időpontja akihirdetést követő nap. A rendeletet a folyamatban lévő 
ügyekben is indokolt alkalmazni. 
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