A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2021. szeptember 09.
dr. Sajtos Csilla
jegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.01.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról*
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és 23. § (5) bekezdés 9.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben
foglalt felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a
továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a józsefvárosi
polgárok egészségének és életének megóvása érdekében a következő rendeletet alkotja:
1. § Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a
pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.01.) számú önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdés b) pontja a következő be) alponttal
egészül ki:
„be) Józsefvárosi 2021. évi egészségvédelmi támogatást”
2. § A Rendelet az alábbi új 9/A. címmel egészül ki:
„9/A. A Józsefvárosi 2021. évi egészségvédelmi támogatás
28/A. § (1) A koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző egyszeri tízezer forint összegű
támogatás (a továbbiakban: egészségvédelmi támogatás) – a koronavírus elleni védőoltás
általános kötelező igénybevételéről szóló jogszabály hatályba lépésének napjáig – nyújtható
az egyedülálló személy vagy család (a továbbiakban e § alkalmazásában: család) bármelyik
nagykorú tagja kérelmére, ha
a) a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és
b) a család nagykorú tagjai 2021. december 31. napjáig mindkét oltást felveszik, illetve egy
oltást, ha az a típus teljes védettséget biztosít.
(2) Az egészségvédelmi támogatásra a család akkor is jogosult, ha az oltással nem rendelkező
nagykorú családtag orvosi igazolással támasztja alá, hogy az oltást egészségügyi okból nem
*
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kaphatja meg, de a család többi nagykorú tagja teljesíti az (1) bekezdés b) pontja szerinti
feltételt.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti havi jövedelemként a kérelem benyújtásakor a kérelem
benyújtását megelőző havi nettó jövedelemnek a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
évi törvény szerinti közvetlen bírósági letiltással csökkentett összege vehető figyelembe. A
letiltást hitelt érdemlően igazolni szükséges.
(4) Az egészségvédelmi támogatás iránti kérelem kizárólag személyesen, a rendelet 2. számú
melléklete szerinti formanyomtatványon és az eredeti oltási igazolás(ok) bemutatásával
nyújtható be a Polgármesteri Hivatalban, 2022. január 15. napjáig.
(5) Az egészségvédelmi támogatás postai úton vagy banki átutalással kerül kifizetésre a
megállapítástól számított 15 napon belül.
(6) Az egészségvédelmi támogatás esetében nem kell alkalmazni a 4. § (2) bekezdés b), c), d)
e) pontjainak, valamint a 4. § (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezéseit.
(7) E § rendelkezéseit a 2021. január 1. óta felvett koronavírus elleni védőoltás(ok)ra is
alkalmazni kell.”
3. § A Rendelet 37. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet 28/A. §-a a koronavírus elleni védőoltás általános kötelező igénybevételéről
szóló jogszabály hatályba lépésének napján hatályát veszti.”
4. § A Rendelet kiegészült az e rendelet mellékletében meghatározott 2. melléklettel.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. szeptember 09.

dr. Sajtos Csilla

Pikó András

jegyző

polgármester
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Melléklet

„2. számú MELLÉKLET a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.01.)
önkormányzati rendelethez

BUDAPEST FŐVÁROS VIII.
KERÜLET

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI
ÜGYOSZTÁLY

JÓZSEFVÁROSI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

CSALÁDTÁMOGATÁSI IRODA

JÓZSEFVÁROSI 2021. ÉVI EGÉSZSÉGVÉDELMI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

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:..........................................................
Telefonszám1……………………….........................TAJ
száma:……………………………………….
Lakóhelye
(állandó):............................................................................................................................

A telefonszám megadása önkéntes, az ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén kezelt adat, melyet a hatóság kizárólag a kérelem elbírálása
céljából és a döntés meghozataláig kezel.
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Tartózkodási
helye:..............................................................................................................................

A. Együttlakó házastárs / élettárs és gyermekek adatai
Név

Szül. hely, idő

Anyja neve

(év, hónap,
nap)

TAJ
száma

Rokonsági
fok
(házastárs,
élettárs,
gyermek,
stb)

Fogyasztási
egység
Ügyintéző
tölti ki

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett
tagjai között van olyan személy:
- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma .................. fő
- aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma ................ fő
- aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma ………........... fő

B. Az együttlakó család jövedelmi viszonyai

Jövedelem típusa

Kérelmező
jövedelme

Házastárs
/ élettárs
jövedelme

Egyéb hozzátartozók
jövedelme

Munkaviszonyból származó
jövedelem, táppénz
Nyugdíj, rokkantsági ellátás,
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rehabilitációs ellátás / Árvaellátás
GYES, GYED, GYET
kormányhivatal vagy munkaügyi
szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátások
Családi pótlék
Gyermektartásdíj
Végrehajtás alá vont jövedelem
(letiltás összege)
Egyéb jövedelem pl.: alkalmi
munkából származó stb.
A család összes havi nettó jövedelme

ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!
Összes havi nettó
jövedelem:
Fogyasztási egység
összesen:

Egy fogyasztási
egységre jutó
jövedelem:

A védettség eléréséhez szükséges oltási mennyiséget a család
minden nagykorú tagja megkapta:

igen

/

nem

igen

/

nem

A család a sorsoláson való részvételre jogosult
(legalább egy nagykorú tagja a rendelet hatályba lépését követően
kapta meg valamennyi oltását):

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat által használt adataimat az
Önkormányzat más intézményének további esetleges támogatás céljából kiadja, és rólam
információval szolgáljon. (Amennyiben igen, kérem bejelölni)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
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Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat a jogosulatlanul igényelt ellátást a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. §-a szerint kamataival
növelt összegben visszafizettetheti.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a közigazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez, az iroda ellenőrzést szolgáló adatkéréséhez.
Kijelentem, hogy kérelmem teljesítése esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok.
Tudomásul veszem, hogy ezáltal az ügyemben hozott döntés annak közlésekor véglegessé
válik. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy családban élők jövedelméről, valamint a
bírósági végrehajtásról (letiltás) szóló igazolásokat.
A család valamennyi nagykorú tagjának a SARS-COV-2 elleni védőoltás(ok)ra vonatkozó
eredeti orvosi igazolás(ai)t (a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta
alapján az oltást igazoló orvos által kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás,
vagy az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a
SARS-COV-2 elleni védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által
kiállított bejegyzést tartalmaz) a kérelmezőnek személyesen kell bemutatni. A Polgármesteri
Hivatal ezeket az adatokat nem rögzíti, és nem tárolja.

Kelt: ................................... év .............................. hó ............ nap

................................................
aláírás”
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INDOKOLÁS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.01.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet indokolása

1. Általános indokolás
A módosító rendelet a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása,
a józsefvárosi polgárok egészségének és életének megóvása érdekében a következők szerint
változtat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet
jelenlegi szabályain.
2. Részletes indokolás
az 1. §-hoz

A rendkívüli települési támogatások körét bővíti.
a 2. §-hoz
A Szociális Rendelet kiegészül a Józsefvárosi 2021. évi egészségvédelmi támogatás
jogosultsági feltételeivel.

a 3. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
a 4. §-hoz

A Szociális Rendelet kiegészül a Józsefvárosi 2021. évi egészségvédelmi támogatás
benyújtásához szükséges melléklettel.

a 5. §-hoz
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Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

8

9

