1. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ./2020. ( ...... ) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
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 11. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (3)
bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 24. § (1)
bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat mérlegelési jogkörében egészségügyi támogatásban részesítheti azt a
Budapest Főváros X kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyt,)

„b) aki, illetve akinek a kiskorú gyermeke jogosult 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 segédeszköz javítására van szüksége.".
(2) Az R. 24. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kérelemhez a 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell]
„ 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 60 napnál nem régebbi, a kérelmező nevére szóló, eredeti tételes áfás számlát
a megvásárolt gyógyászati segédeszközről , egészségügyi eszközről vagy igénybe vett
szolgáltatásról, illetve a gyógyászati segédeszköz javításáról, valamint
e) a kérelmező törvényes képviselői minőségét igazoló okirat másolatát.".
(3) Az R. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(3) A pályázó egy naptári évben - a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel - legfeljebb
két egészségügyi támogatásban részesülhet.".
(4) Az R. 24. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
,,(3a) A kiskorú gyermek törvényes képviselője a gyermek javára gyermekenként további egyegy alkalommal részesülhet egészségügyi támogatásban. Egy gyermekre tekintettel csak egy
törvényes képviselő jogosult egészségügyi támogatásra.".

2.§
Az R. a következő 28. §-sal egészül ki:
,,28. § E rendeletnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló .. ./2020. ( ...... ) önkormányzati rendeletével megállapított 24. § (1)
bekezdés b) pontját, 24. § (2) bekezdés b) és c) pontját, 24. § (3) és (3a) bekezdését, valamint
24. § (5) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.".

3.§
Az R. 24. § (5) bekezdésében a „90%-át" szövegrész helyébe a „95%-át" szöveg lép.

4.§
Ez a rendelet 2020. november l-jén lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző
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INDOKOLÁS
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.)
módosításának a célja az egészségügyi támogatás jogosultsági feltételeinek bővítése kiskorú
gyermekre tekintettel és a támogatás maximális mértékének az emelése.
Az 1. §-ban az R. kiegészül a kiskorú gyermekekre vonatkozó különös rendelkezésekkel. Az
egészségügyi támogatásra kiskorú gyermek után a szülő jogosult, aki erre tekintettel
gyermekenként további egészségügyi támogatásban részesülhet.
A 2. §-ban meghatározott átmeneti rendelkezés a kibővült jogosultsági feltételek és az ezekhez
kapcsolódó eljárási szabály alkalmazását, továbbá a magasabb arányú támogatást a már
benyújtott pályázatok esetében is lehetővé teszi.
A 3. §-ban az egészségügyi támogatás maximálisan adható mértéke a korábbi 90%-ról 95%-ra
emelkedik, ami bővíti a differenciálási lehetőséget a pályázók támogatása során, és különösen
az alacsonyabb jövedelműek részére jelenthet hathatósabb anyagi segítséget.
A 4. §-ban a hatálybalépés

időpontja megfelelő időt

biztosít a felkészülésre.
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