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Köszönjük, hogy megtisztelte Önkormányzatunkat és a 2019. évi közmeghallgatásra
észrevétellel fordult hozzánk. Engedje meg, hogy kérdéseire az alábbiakban foglaljam össze
válaszomat.
Kerületünk mind a nemzetközi mind a hazai filmipar által kedvelt helyszín. A Józsefvárosi
Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeket érintő filmforgatási kérelmek a Nemzeti
Filmalap Zrt.-n keresztül érkeznek az Önkormányzathoz. A kérelmek ügyében az
Önkormányzat a jogszabályok által előírt 1-2 napos ügyintézési idő alatt dönt.
Az alábbi közterületek Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonát képezik, így a
Józsefvárosi Önkormányzat nem dönthet az ott zajló forgatások ügyében:
Baross ter
Múzeum körút
Baross utca
• - Nagyvárad tér
Orczy tér
Blaha Lujza tér
Orczy Út
Fiumei út
Rákóczi tér
Hungária körút
Rákóczi Út
II. János Pál pápa tér
Teleki tér
József körút
Üllői fit
Kőbányai fit
Vásár utca
Könyves Kálmán körút
Ludovika tér
Józsefváros egyik elsődleges célja, hogy a kerületben élő idősemberek életét megkönnyítse a
boldog öregkor megélése érdekében. Józsefváros törekvéseinek elismeréseként 2013-ban
elnyerte az Idősbarát Önkormányzat címet, ami még inkább megerősítette szándékaiban.
Józsefváros kiemelten foglalkozik az idős emberek fizikai, lelki és anyagi támogatásával.
Önkormányzatunk eddig is sokat tett a kerület idősebb polgárai életminőségének javítása
érdekében, több olyan intézkedést hozott, amely segíti és megkönnyíti az életüket, a
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mindennapi boldogulásukat. Többek között élelmiszer utalvánnyal, gyógyszertámogatással
és fűtéstámogatással járul hozzá ahhoz, hogy csökkenjenek a kiadásaik.
A kerületben élő idősek számára a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ munkatársai személyszállítási szolgáltatást is biztosítanak, mely térítésmentesen
vehető igénybe. Ennek keretében hétfőtől péntekig biztosítanak szállítást az egészségügyi
szakrendelésekre, vizsgálatokra eljutni kívánó kerületi időseknek. A program 2010.
szeptember elejétől működik, mely akkor még „idősbarát péntek" néven volt ismeretes. Az
évek során a szolgáltatás híre egyre inkább elterjedt a kerületben, aminek köszönhetően az
elmúlt években rekord számú szállítás került lebonyolításra.
Az önkormányzat gondoskodik az idősek szabadidős programjairól is, hogy csökkentse a
nyugdíjba vonulás utáni passzivitást és bezärkó7kst. A kerület idősklubjaiban minden nap
színes programokkal várják a társaságra vágyókat. Kirándulásokat, múzeum- és
színházlátogatásokat, kézműves foglalkozásokat, teadélutánokat szerveznek.
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat az „Idősek Világnapja"
alkalmából egyszeri, nettó 8.000,- Ft összegű pénzbeli támogatás nyújt a józsefvárosi
állandó lakóhellyel rendelkező, 2019. december 31. napjáig 65. életévüket betöltő, valamint
a 65. életévnél idősebb személyek részére. Kerületünkben több mint 11.000 fő 65 év feletti
lakos lakik. A támogatás kihirdetését követően több ezer kérelem érkezett a
Családtámogatási Irodára, melyeknek a feldolgozása folyamatosan történik. Mind a
jogosultsági feltételek ellenőrzésével, mind pedig a támogatás számfejtésével több
munkatárs foglalkozik annak érdekében, hogy minél hamarabb megkapják azt. Az Ön
esetében a jogosultsági feltételek ellenőrzése megtörtént, a támogatás megérkezéséig kérem
szíves türelmét. Természetesen a hivatalnak célja a mihamarabbi kifizetés, ezért a
lehetőségeihez képest mindent megtesz.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2019. december 13.
Tisztel
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