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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2000. 
(XII.29.) számú rendelete alapján az elmúlt években több alkalommal került kiírásra a 
súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatására irányuló pályázat. 

A gazdasági válság, valamint a lakásfenntartási költségek emelkedése fokozottabban 
perifériára szorítja az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került fogyatékos személyeket és 
családokat. Önkormányzatunk kiemelt feladatnak tekinti a fogyatékkal élők életminőségének 
javítását, a létfenntartási gondokkal küzdő családok számára a társadalom életébe történő 
beilleszkedésének elősegítését. 

A Képviselő-testület a pályázat céljára – a 2012. évi költségvetés terhére – 5.000.000.- Ft 
pénzügyi forrást biztosított. 

A Képviselő-testület a hivatkozott rendeletben meghatározott pályázat elbírálására ad hoc 
bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre. A Bizottság elnökének a Népjóléti és 
Lakásügyi Bizottság (a továbbiakban NLB) elnökét, további két tagjának a fogyatékosok 
érdekvédelmi szervezetének delegáltját, valamint az NLB ülésén jelöltként megválasztásra 
került Vincze István bizottsági tagot javaslom. 

A vonatkozó önkormányzati rendelet, és a mellékelt pályázati felhívás alapján javaslom a 
súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatására a pályázat 2013. január 
2. napjától történő kiírását. 
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A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság a 2012. november 22-i ülésén a pályázati előterjesztést 
megtárgyalta és a 23/2000. (XII.29.) számú önkormányzati rendelet alapján a súlyosan 
fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatására irányuló pályázat 2013. január 2. 
napjától – a költségvetésben erre a célra biztosított 5.000.000.- Ft pénzügyi forrás terhére – 
történő kiírását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő 
támogatására irányuló pályázat elbírálására, az ad hoc bizottság elnökének az NLB elnökét, 
két tagjának a fogyatékosok érdekvédelmi szervezetének delegáltját és Vincze István 
bizottsági tagot javasolja megválasztani a Képviselő-testületnek. 
 

Határozati javaslat: 
1.  A Képviselő-testület a pályázati előterjesztést megtárgyalta és a 23/2000. (XII.29.) 

számú önkormányzati rendelet alapján, a súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-
kiegyenlítő támogatására irányuló pályázatot 2013. január 2. napjától – a 
költségvetésben erre a célra biztosított 5.000.000.- Ft pénzügyi forrás terhére – kiírja. 

 

2. A Képviselő-testület a súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő 
támogatására irányuló pályázat elbírálására, az ad hoc bizottság elnökének az NLB 
elnökét, két tagjának a fogyatékosok érdekvédelmi szervezetének delegáltját és Vincze 
István bizottsági tagot megválasztja. 

Felelős: A polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
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