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Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester 
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A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
Melléklet: formanyomtatvány 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

1991-ben az ENSZ közgyűlése október 1-jét az Idősek Világnapjává nyilvánította. Napjainkban 
körülbelül  600  millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is 
kétszereződhet. Ezen a napon kiemelten érdemes azokra az értékekre gondolnunk, amelyeket az 
idősödő emberek életük során felhalmoznak, szűkebb és tágabb környezetüknek átadnak. 

Az idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja 
elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos 
tagjai. Ők építették számunkra azt a jelent, amelyben generációnk egy újabb nemzedék jövőjét 
alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot. 
Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők 
rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.  Mai  világunkban, 
amikor az emberi élet egyre hosszabb, fontos hogy minél inkább megőrizzük szellemi frissességünk, 
és ebben segítsük az idősödő embertársainkat. Tapasztalatuk, tudásuk a kor előrehaladásával egyre 
fontosabbá válik, és egyre inkább felértékelődik, hiszen biztos pontot jelentenek a környezetünkben. 
Fontos, hogy megtartsák és megtalálják kapcsolatukat a változó világgal, hogy hasznosnak érezzék 
magukat. 

Józsefváros egyik elsődleges célja, hogy a kerületben élő idős emberek életét megkönnyítse az 
örömteli, kiegyensúlyozott időskor 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 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 esetleges passzivitást és bezárkózást.  A  kerület idősklubjaiban minden nap színes 
programokkal várják a társaságra vágyókat. Kirándulásokat, múzeum- és színházlátogatásokat, 
kézműves foglalkozásokat, teadélutánokat szerveznek. 

Kerületünkben több mint  11.000  fő  65  év feletti lakos lakik. 

A  fentiek alapján javasolom az „Idősek Világnapja" alkalmából egyszeri  8.000,- Ft  összegű pénzbeli 
támogatás nyújtását józsefvárosi állandó lakóhellyel rendelkező,  2019.  december  31.  napjáig  65. 
életévüket betöltő, valamint a  65.  életévnél idősebb személyek részére. 
A  támogatás kérelemre igényelhető a melléklet szerinti formanyomtatványon. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az „Idősek Világnapja"  2019.  október  1.  napja, emiatt szükséges, hogy a Bizottság  2019.  szeptember 
23-ai ülésén döntést hozzon az idősek támogatásáról. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az „Idősek Világnapjáról" való megemlékezés. 
A  támogatásnál  11.670  fő  65  év feletti lakossal és nettó  8.000,-  Ft/fő támogatással számolva  129.057 
e  Ft  (személyi juttatás  109.836  e  Ft,  munkaadót terhelő járulékok  19.221  e  Ft)  fedezet szükséges.  A 
támogatottak kiértesítése, a támogatás utalása, a jövedelem igazolások postázása, stb.  kb. 18.000  e Ft-
ba kerül. Összesen  147.057  e  Ft  előirányzat szükséges a támogatáshoz, melyet a  2019.  évi 
költségvetés nem tartalmaz. Ezért a polgármester a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet  22.  §  (1) 
bekezdés  0  és  d)  pontja alapján biztosított előirányzat átcsoportosítási hatáskörében a 
költségvetésben a szabad előirányzatok terhére (bérlemény ellenőrzés, általános működési tartalék, 
szakértői keret, környezetvédelmi program) a fedezetet biztosította. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  1.4.6.  pontján alapul, mely szerint 
önkormányzati érdekből, rendkívüli sürgősség esetén a Képviselő-testület összes nem kizárólagos — 
átruházható — hatáskörét a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság gyakorolja. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kérelemre egyszeri  8.000,- Ft  összegű 
pénzbeli támogatást nyújt józsefvárosi állandó lakóhellyel rendelkező,  2019.  december  31.  napjáig 
65.  életévüket betöltő, valamint a  65.  életévnél idősebb személyek részére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  december  31. 



2.  felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási 
Iroda, Pénzügyi Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára 

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2019.  szeptember  23. 

dr.  die  Botond 
polgármester 

KÉSZÍTETTE: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY CSALÁDTÁMOGATÁSI IRODA 
LEÍRTA:  DR.  KASZANYI-KOLLÁR ZSUZSANNA Oe, ri• " 

FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: ,ft if  I _OE  _ 

JOGI KONTROLL:  OE_(-.9 
ELLENŐRIZTE: 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
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Hivatal tölti  Id: 
A  jogosultság feltételei fennállnak, a kérelmező jogosult a  8.000 Ft  összegű támogatásra. 

irodavezető 
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Kérelem „Idősek Világnapja" alkalmából  8.000 Ft  igénylésére 
65.  életévét  2019.  december 31-ig betöltő, valamint a  65.  életévnél idősebb 

személyek részére 

A  támogatás utalását (csak egyet jelöljön be!) 

- postai úton 

o a lakóhelyemre 

o a tartózkodási helyemre, vagy 

bankszámlaszámra kérem 

o bankszámlaszámom'  

Kérelmező adatai: 

A  kérelmező neve.  Születési neve.  

Születési hely, idő.  Anyja neve.  

Családi állapota.  Telefonszáma.  

Személyi ig. száma.  Érvényességi ideje.  

Lakcímkártya száma  TAJ száma:  

Adóazonosító száma:  

Lakóhelye (állandó). Bejelentés ideje.  

Tartózkodási helye. Bejelentés ideje.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő, önkéntesen megadott személyes adataim kezeléséhez. 

Kelt: év hó nap 

aláírás 

A  kérelem benyűjtására  2019.  december 31-ig van lehetőség 
postai úton a  Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  1082 Budapest,  Baross 
utca  63-67., 
elektronikus úton a szocialis@jozsefvaros.hu címen, 
személyesen a Családtámogatási Irodán  (1082 Budapest,  Baross utca  66-68.)  Ügyfélbejárat a Német 
utca felől. Ügyfélfogadási idő: Hétfő:1331-189P  Szerda:  8-U-1611  Péntek:81i11-3-Q 

E  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. W 459-2100 
www.jozsefvaros.hu 
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TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐ L 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011.  évi CXII. törvény  16. 
§ értelmében az alábbiakban tájékoztatom személyes adatainak kezeléséről és az adatkezeléssel 
összefüggő jogairól is jogorvoslati lehetőségeiről. 

Az adatkezelő neve:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (címe:1082 
Budapest,  Baross utca  63-67.,  központi telefonszáma:  459-2100, e-mail  címe: 
szocialis jozsefvaros.hu; hivatal@jozsefvaros.hu) 

Érintett: a  65.  életévüket betöltöttek támogatását igénylő természetes személy 

Az adatkezelés célja: az érintett támogatásának számfejtése, kifizetése, kapcsolattartás 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása 

Az adatkezelés időtartama: 
A  támogatás kifizetéséhez a kifizetőtől származó bevétel adóelőlegének, valamint a biztosított által 
fizetendő járulékok megállapításához szükséges adatok esetében a kifizetés napjától számított  8  év. 

A  kezelt adatok köre: 
Név, születési név, adóazonosító szám, telefonszám, TAJ-szám; születési helye és ideje; anyja 
születési neve; lakóhelye, tartózkodási helye; családi állapota, személyi igazolvány száma, 
érvényességi ideje, lakcímkártya száma, érvényességi ideje. 

Az adatkezelés módja: papír és elektronikus úton. 

Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kiss Marietta (telefonszáma:  459-2540, e-mail  címe: 
adatvedelem@iozsefvaros.hu) 

Az Érintett jogai és azok érvényesítése 
1.Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást nyújt az 
adatkezeléssel összefüggő tényekről. 

2. Az Érintett a személyes adatait tartalmazó nyilvántartásba — kérésére — betekinthet, kérelmére 
személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére 
bocsátja. 

3. Az Érintett jogosult kérni személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítő nyilatkozat útján azok 
kiegészítését. 

4. Írásbeli kérésre az Adatkezelő —  ha  annak jogszabályi feltételei fennállnak — törli az Érintettre 
vonatkozó személyes adatokat. 

S. Az Érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést,  ha 
- vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás  ant  az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy a Hivatal ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 
- a Hivatalnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,  de  Ön igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

2 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 459-2100 
www.jozsefvaros.hu 

2 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 

 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 

CSALÁDTÁMOGATÁSI IRODA 

     

6.  Az Érintett jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben tiltakozik az 
adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

7.  Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adatok hordozhatóságához 
való jog) anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 
rendelkezésére bocsátotta,  ha 
a) az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul, és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 
Az Érintett az adathordozhatóság jogával két feltétel együttes fennállása esetén élhet. 

8.  Az Érintett az adatvédelmi hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése 
jogszerűségének vizsgálata céljából,  ha  a Hivatal az  1-7.  pontokban meghatározott jogainak 
érvényesítését korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. 

Az  eljárás lefolytatására jogosult: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
cím:  1125 Budapest,  Szilágyi Erzsébet fasor  22/c;  (postacím:  1530 Budapest,  Pf.:  5.;telefonszám: 
+36 (1) 391-1400; fax  szám:  +36 (I) 391-1410; e-mail  cím: ugyfelszolgalat(änaih.hu) 

9. Az  Érintett kérelmezheti az adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását,  ha  megítélése szerint 
személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése 
alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti  a  személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy 
az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat. 

10. Az  Érintett jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhat az Adatkezelő, illetve — az 
adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési müveletekkel összefüggésben — az 
adatfeldolgozó ellen,  ha  megítélése szerint az Adatkezelő illetve az általa megbízott adatfeldolgozó  a 
személyes adatait  a  személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió 
kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. 

ET< 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  V  459-2100 
www.jozsefwaros.hu 
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