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T árw : Válaszlevél közmeghall gatásra

Tisztelt Asszonvom!

Köszönjük, hogy biza|máva| megtísztelte onkoľmányzatuĺlkat és a 2015, évi
közmeghallgatĺásra észrevétellel fordult hozzáIlk. Engedje meg, hogy felvetéseire az
alábbíakban foglďj am össze válaszomat'

A villany- és gázszo|gźitatők tigyintézésével kapcsolatban a Józsefvarosi onkormányzat
nem rendelkezik intézkedésí jogosultsággai. A Budapesti Elektľomos Mrĺvek
tevékenységével (szárĺiázással, méľéssel) kapcsolatos panaszát Budapest Fővaros
Kormányhivatďa Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályĺának
Fogyasztóvédelmi Rezsipontjan nýjthatja be, amelynek elérhetőségei azalábbiak:

Személyes tigyfélszolg ćiat: 1 0 52 Budapest, Y ár osbáz u. 7 .

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Ügyfélfogadási idő: hétfo: 09.00-13.00 és 14.00-1ó.00, szeľda: 09'00-13.00 és 14'00-16.00

A felszólalási lapon jelezte, hogy ismeľtetni szeretné az idősek köľében szętzstt
tapaszÍalatait és megolďási javaslatokat kívĺĺn tenni egy mentori há|őzat kiépítésével
kapcsolatban. Idősbarát onkonnĺányzatként ďapvető és kięmelt célunk a keľületben élő idős
emberek télmogatÁsa, mindennapjaik megkönnyítése és szabadidejtik kellemesebb
eltöltésének biztosítása. Az elmúlt években sziĺmos idősbarát döntést hozoÍt az
onkoľmanyzat, amelyek kialakítasa során mind-mind figyelemmel volt a keriileti szépkoru
lakók igényeire.

A kerÍileti időseket munkanapokon ingyenesen szállítjuk szakľendelésekľe és
okmĺínyirodtlba, az,,Idősbarát Péntek'' és az ,,Ingyenes Sztĺrőszombat'' immar hatodik éve
mtĺködik sikeresen. Az ,,Ingyenes Szíĺrőszombať' alkalmával a józsefvĺárosiak minden
hónapban egy szombaton térítésmentesen vehetnek részt kül<jnböző orvosi vizsgáIatokon,
szűréseken. Az onkormányzat ingyenes szolgáltatásként biztosítja az idősek-ľészéte a
je|z&endszercs házi segítségnyujtást is, amelynek keľetében a Józsefvérosi Szociális

ĺ082 Budapest' Baross u. 63_67 .Te|el.on: 06 | 45g 2ĺ00 . E-mai|: po|garrnester@jozsefuaros.hu . wwwjozsefua,o,.hu l

loŐsn.nRłĺ
oN,KoRvtÁNvznľ



BUDAPEST rovÁnos vlll. rgRÜlrr jŐzsrpvÁnosl oNronpĺÁNvznr

'3ľä::'J:I1]:-
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ munkataľsai 24 órás Ĺigyeletben fogadják az idős,
beteg emberek segítségkéró hívásait, je|zés esetén gondoskodnak a bajba jutottak ellátásáľól.
Ennek keľetében gondoskodik az onkotmányzat saját lakókömyezettikben azo|<rőI az

idosekĺől, akik önmaguk ellátására nem képesek. A szakképzett gondozőnok a hét minden
munkanapján igyekeznek kellemesebbé és élhetobbé tenni gondozottjaik minderľrapjait.
Segítséget adnak például a bevásarlásban, ügyintézésben, a győgyszer felíratásában és

kivtitásában, az étkezésben, a fiirdetésben, a mentális gondozásban. Az ellátáséľt
j övedelemaľányos térítési đíj at kell ťlzetni.

A szociális és gyeľmekjóléti ellátás területén nyújtandó pénzbeli, természetbeni

támogatások, valamint személyes gondoskođást nyújtó ellátások formáinak rendszeľét is
átalakítottuk, hogy a támogatás a vďóban ľászoruló emberekhez jusson el. A
módosításoknak koszönhetően az vj szociális tamogatási rendszer igazságosabbá és

átláthatőbbávált, csökkent a segélyekkel visszaélők száma is'
A szociális támogatási ľęndszeľ tltalrakíttlsźlntL| kiilcin hangsúlyt helyeztünk a kęrületi idősek

ttrnogatásźna, a győgyszertámogattts esetében más jogosultsági feltételek kerültek

meghatáĺozásraa70 év a|atĺi,70 év feletti, 80 év feletti kéręlmezők számźtra.

Az Önkormźnyzat a nappali ellátás keretében igyekszik minélmozgalmasabbá és színesebbé

tenni a kerületi idősek mindennapjait, amiről Józsefuaľos jeIenleg öt' ingyenesen látogatható

idősklub keretében gondoskodik. A klubokba a tarsaságru vágyő aktív nyugdíjasok jámak'

Van olyan klub, ahol kľeatív szakkörök miikodnek és van olyan, amely közösségi kertet

gondoz. Az idősklubok elérhetőségei a következők:
o Ciklámen Idöskoruak Klubja - 1081 Budapest, [I. Janos PáIpápatér ĺ7, Tęlęfon: +36 (1)

...11Ą1J))-LlZt
o Víg otthon Időskoruak Klubja - 1084 Budapes! Víg u. i8. Telefon: +36 (1) 313-4Í98
o Őszikék Időskorúak Klubja - 1082 Budapest, Baross u' 109. Te1efon: +36 (1) 313-8073

o Reménysugar Időskoruak Klubja - l084 Budapest, Mátyas tér 4. Telefon: +36 (1) 210-

5763
o Napraforgó Időskorúak Klubja - 1089 Budapest, Delej u. 34. Telefon: +36 (1) 334-3858

orommel tájékoztatom továbbźu hogy a Képviselő-testület múlt heti, december 3-ĺín hozott

döntése éľtelmében az onkormźnyzat a 2016. évben a máĺ mrĺködő öt klubon felul egy

újabb, lakóhelyéhezközeli időskIubot alakít ki a Palotanegyedben, a Baross ltcaf|. szźrĺl

alatt.

A kęľĹilet vezetése számfua fontos, hogy az idősek ťlzikailag és szellemileg is minél tovább

aktívak maradjanak. Atapasztďatok szerint sok idősödő vagy idős embeľ szeretne még

tanulni, ezért a Kesztyugyét Közösségi Házbarl informatikai- és nyelvtanfolyamoka
iĺatkozhatnak be'
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Sajnálatos tapaszta|at, hogy az idősek gyakľan jelentik a biincselekmények elsődleges
célpontjait, különösképpen a trĹikkös lopások tekintetében. Erľe figyelemmel biaosítotrrrnk
lehetőséget a kerĺileti időseknek a ,,Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Józsefváľosban'' címú
projekt keľetében több alkďommal megszetvezęfr,<jnvédelmí oktatáson való részvételre.

onkormányzatunk idősügyi stľatégiájának céIja, hogy a keľület szépkorú lakosai érezzék
megbecsüléstinket, hogy ők azok az emberek, akiknek ľengeteget köszönhetttink a mriltban,
akiknek töródünk a jelenével és akiknek a jövőjéľe nektink ke|| vigyźnnunk. Mindezek
elismeréseként Józsefvaros 2013-ban elnyerte az Lđősbaĺát Önkormányzat đíjat, ami jól
mutatja, hogy Józsefuáros nemcsak óvją hanem aktívan gondját viseli a kerĺileti idős
lakóknak.

Kérem, hogy a ľendőrségi intézkedést igényiő bejelentésével vagy esetleges panasrÁva|
forduljon biza|omma| a keriiieti rendőrkapiténysáęhoz az alábbi eléihetőségek
valamelyikén: 112-es általanos segélykérő telefonszámono személyesęn a BRFK VIII.
kerületi Rendőrkapitányságon (1086 Budapest, Víg u' 36.), illetőteg a tertiletileg illetékes
Mező Lász|ó t. töľm. köľzeti megbízotthoz (tel.: 06-70/489-35-45, e-mail:
MezoLa@budap est. p o I i ce. hu).

Bízom benne, hogy a levelébęn felvetett kéľdésekľe sikerült kimerítő válasszal szolgálnom.

Budapest, 2015. december 1 0.

Tisztelettel:
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