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fénymásolata. Igazolás a tartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata, vagy nyilatkozat, 12 havi)
Gyógykezelésről igazolás (szerzés, szerzéshosszabbítás, átalakítás) 3-18 éves korú inaktív
gyermek jogán.
Ha a súlyos mozgáskorlátozott
személy kiskorú, a gondozást,
nevelést, oktatást nyújtó intézmény igazolása a rendszeres látogatásról (bölcsőde, óvoda, iskola)
Érvényes
vezetői
engedély
fénymásolata (szerzés, szerzéshosszabbítás, átalakítás).
Forgalmi engedély fénymásolata
(átalakítás).
Orvosi bizottság szakvéleménye
a beszerelendő segédeszközről
(átalakítás).
Ha kérelmező érvényes vezetői
engedéllyel nem rendelkezik, a
szállítást vállaló nyilatkozata és
jogosítványának másolata.

KERESZTESI HÍREK
9) Szerzési támogatás állapítható
meg annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek is, aki gépjárművezetésre képtelen, melyet
orvosi bizottság szakvéleményével igazol, ha a gépkocsit munkavégzés, vagy tanulmányok
folytatása érdekében használják
és a szállítás legalább egy éve
vele együttlakó testvére, gyermeke vállalja.
10) Megfelelő
NYILATKOZAT(ok) kitöltése!
Megjegyzés:
• A súlyos mozgáskorlátozott
személy szállítását csak szülő,
házastárs, vagy a vele legalább
egy éve közös háztartásban élő
élettárs vállalhatja!
• A jövedelemigazolások kizárólag eredetiben csatolandók!
• Az „állapota végleges” megjelöléssel már előző években leadott
orvosi szakvéleménnyel rendel-

kezőknek új igazolás leadása
nem szükséges!
A 2008. évi egy főre jutó jövedelemhatár: 71. 250,-Ft.
Beadványukat Biharkeresztes Városi
Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában — az Önök állandó lakcíme szerint kijelölt ügyintézőnek
— adhatják le (Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) ügyfélfogadási időben:
HÉTFŐN 7.30 – 16.00 óra között
KEDDEN 7.30 – 12.00 óra között
CSÜTÖRTÖKÖN 12.30 – 16.00 óra
között.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a személygépkocsi-szerzési, illetve átalakítási igényüket évente meg kell
ismételni, és a nyomtatvánnyal egy
időben leadni.

EGYSZERI GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK FOLYAMATA
Biharkeresztes Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 5/2008. (II. 7.)
BVKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló
7/2007. (II.
1.) BVKt. rendelet módosításáról
döntött, melyben kibővített a szociális támogatások körét azzal, hogy
egyszeri gyógyszertámogatás igénylését is lehetővé teszi a lakosság ara
rászoruló rétege számára.
A támogatás célja egyrészt bizonyos
mértékig
segítséget
nyújt
a
közgyógyellátásból kiszorultak részére, másrészt ad-hoc esetekben
azon hátrányos helyzetű személyek
vagy családok részére, akik hirtelen
betegség következtében nem tudják
gyógyszerüket kiváltani. A rendelet
az alábbiak szerint szabályozza az
igénylés feltételeit:
(1) Egyszeri rendkívüli gyógyszertámogatás nyújtható annak a személynek, aki
a) szociálisan rászorult, vagy jövedelmi viszonyaiban igazolhatóan

tartós romlás vélelmezhető,
gyógyszerköltségét igazolja, és
b) családjában az egy főre számított havi nettó jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 170 %-át, egyedül
élő esetében annak 210 %-át.
(2) Egyszeri rendkívüli gyógyszertámogatás nem adható annak,
aki az igénylés időpontjában a
R. 12. §-a alapján átmeneti segélyt is igényelt, illetőleg annak,
akinek családtagja azonos naptári negyedévben már részesült
rendkívüli gyógyszertámogatásban.
(3) Egy naptári éven belül ugyanazon személy legfeljebb 4 alkalommal - naptári negyedévente
egyszer - részesíthető rendkívüli
gyógyszertámogatásban, amelyeknek esetenkénti összege a
8.000,-Ft-ot, együttes összege a
32.000,-Ft-ot nem haladhatja
meg.

(4) Egyszeri rendkívüli gyógyszertámogatás iránti kérelmet a rendelet 3. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani a gyógyszerköltség
megjelölésével.
Az ügyfélnek a rendelet melléklete
szerinti nyomtatványon kell benyújtania kérelmét, melyhez az alábbi
dokumentumok csatolása szükséges:
- jövedelemigazolás
- gyógyszerköltség igazolása
A kérelem nyomtatvány beszerezhető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal információs szolgálatánál, valamint a Szociális Iroda és
Gyámhivatal ügyintézőinél.
A kérelmek elbírálása polgármesteri
hatáskörbe tartozik.
Amennyiben a kérelmező pozitív
elbírálásban részesül, úgy az gyógyszertár az erről szóló igazolás alapján
átadja az döntés mértékének megfelelő gyógyszert az ügyfél részére.
A rendelet módosítása
2008. február 15-én lépett hatályba.

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

