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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi:
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi:
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
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Városüzemeltetési Bizottság véleményezi:
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság
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Határozati iavaslat a bizottság számára:

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2021. szeptember 9. napján tartott L rendkívüli ülésén megalkotta a 26/2021.
(IX.09.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a pénzbeli és természetbeni, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló
10/2015. (111.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról, melyben egy új rendkívüli
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települési támogatás létrehozásával a koronavírus elleni oltás beadására kívánta ösztönözni a
kerületi lakosságot.
A Rendelet hatályba lépése óta eltelt tapasztalatokról az alábbi tájékoztatást adom:
2021. szeptember 22. napjáig 38 darab kérelem érkezett be a 2021. évi egészségvédelmi támogatás
tárgyában, mely kérelmekből 28 esetben már pozitív döntés született, egy kérelmező esetében nem
rendelkezik az Önkormányzat illetékességgel, egy esetben pedig a jövedelemhatár miatt kell
elutasítani a kérelmet (83.021.-Ft). Ezen kérelmezők még nem jogosultak a „Covid-19 elleni
védőoltás felvételére ösztönző soroláson" való részvételre.
A 38-ból eddig négy személy van, aki az elmúlt 5 évben nem volt a látókörünkben.
Fenti adatok alapján a jelenleg rendelkezésre álló, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testület 506/2021. (IX.09.) számú határozatában fedezetül biztosított
20.000.000.-Ft-ból 280.000.-Ft kerül biztosan kifizetésre, az ehhez kapcsolódó 12.190.-Ft összegű
postaköltséggel.
A személyes ügyfélfogadás, illetve a telefonos érdeklődések tapasztalata alapján leginkább azon
lakosok nyújtanak be kérelmet, akik már be vannak oltva koronavírus elleni vakcinával, eddig
három konkrét telefonáló volt, aki ennek hatására döntött arról, hogy kéri a Janssen típusú vakcina
beadását. A kérelem formanyomtatványokra nagy az igény.
Tapasztalat továbbá, hogy jellemzően a nyugdíjas korosztály az, aki már részesült az oltásban,
azonban a rendeletben foglalt jövedelemhatárhoz képest magasabb a jövedelmük, így be sem adják
a kérelmet.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ tájékoztatása megtörtént a támogatással kapcsolatban, valamint a kerületi
felnőtt háziorvosok is kaptak tájékoztatót és plakátokat, amik a rendelőkbe kihelyezésre kerültek. A
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ által kezelt társasházakba, illetve a 100%-ig önkoiniányzati
tulajdonban lévő társasházakba is kikerültek a tájékoztató figyelemfelhívó plakátok.
Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.
Budapest, 2021. szeptember 22.
Pikes' András
polgármester
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