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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. 

1. 

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  dy feletti 
lakos lakik.  A  támogatásról szóló döntés 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 a jogosultak 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. 

2. 

Egyedi ügyben benyújtott kérdésére az alábbi tájékoztatást tudom adni.  2019.  november 11-
én kelt levelében a Hatósági Ügyosztály Igazgatási irodája tájékoztatta arról, hogy az Ön 
által panaszolt tevékenység nem tartozik a kérelmében megjelölt jogszabályi előírások 
hatálya alá. Tájékoztatta arról is, hogy a panaszolt tevékenységről, mely jogszabályok 
rendelkeznek, továbbá arról is, hogy bejelentésében szereplő üzlet tekintetében hatósági 
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ellenőrzést végeztek, ahol az Ön által panaszoltakat nem tapasztalták, illetve arról, hogy az 

érintett üzlet működését a továbbiakban is az éjszakai órákban ellenőrizni fogják. 
Kérelmében foglaltak alátámasztásaként  2019.  november 27-én a Hatósági Ügyosztály 
igazgatási Irodáján benyújtott egy  CD  lemezt, mely az üzlet környezetében készült 
felvételeket tartalmazza. Panasza kivizsgálása érdekében ismételt éjszakai hatósági eljárásra 

fog sor kerülni. További kérdéseivel konkrét ügyben a Polgármesteri Hivatal Hatósági 

Ügyosztály igazgatási Irodájához tud fordulni. 

3. 

A  társasházi pályázatok témakörével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a Józsefvárosi 
Önkolmányzat folyamatos pályázati lehetőséget biztosít a közös tulajdonú épületrészek 
felújításához kerületi társasházak számára a hatályos  49/2017. (X11.20.)  önkormányzati 
rendeletben foglalt szabályozás, valamint a bejárati kapuk felújítása és utcafronti 
megvilágítása céljából a „Világos Kapualjak" pályázati kiírás alapján.  A  beérkező 

pályázatok támogatására az elkülönítésre kerülő pályázati keretösszegnek a  2020.  évi 
költségvetésben történő meghatározását, a költségvetés elfogadását követően kerülhet sor. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 

Budapest, 2019.  december  13. 
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