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$ľg : Válaszlevél közmeghall gatźsra

Tisztelt Asszonyom!

Köszönjük, hogy bizalmźtval megtisztelte onkormányzatunkat és a 2Ol5, évi
közmeghallgatźsra észrevétellel foľdult hozzźĺtk. Engedje meg, hogy az aléhbiakban
foglaljam cissze a szociális ęllátásokĺa vonatkozó tźtjékoztatásomat.

A Józsefvárosi Szociális SzolglíItató és Gyeľmekjóléti Központ tájékoztatása szerint -
beéľkezett felszólalási |apja alapján _ a Központ munkatáľsai 2015. november végén
személyesen keľesték ont, amelynek eľedményeként 2015. decembeľ l-jén
kapcsolatfelvételre került sor. A K<izpont ttĄékozÍatoÍttovábbá, hogy jelenleg oEP segély,
illetve közgyógyellátás intézésében kérte a munkataľsak segítségét, e trírgyban azigyintézés
folyamatban van, amelynek eľedményéľől éitesítik ont' Mindemellett a Köąpont a
kapcsolattartás ideje alatt rendszeresen' személyľe szabottan jelzi Örmek az e\érheto legjobb
támogatási formákat.

Fentieken túl tájékoztatom, hogy a Budapest Józsefvaľosi onkormanyzat pérľ;be|i és
természetbeni' valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások he|yi szabályďról szó|ő 10/2015.(m.0l.) sz. rendelete alapján Józsefuaľosban az
alźlbbi támo g atások nffi tható ak.

Az onkormányzat szociźiis ľászoľultság esetén a jogosult számfua:
a) teleptilési támogatást nyujt gyógyszeľkiadás viseléséhez, lakhatási kiadásokhoz

kapcsol ódó hatĺ alék kie gyenl íté séhez,
b) ľendkíviili települési támogatást nyújt időszakosan vagy taľtósan Iétfęnrltatétsi gonddal

ktĺzdő személyek tĺímogatásáľą valamint rendkívtili é|etheIyzet bekövetkezése esetén.

Települési támogattsra gyógyszerkiadás viseléséhez az a szociálisan rászorult személy
jogosult, akinek az 1993. évi IiI. törvény 49. $-ban szabtiyozott közgyógyellátás iranti
kérelme jogerósen elutasítasľa keľült és a havi rendszeľességgel szedett gyógyszer
k<lltségének méľtéke a csďád egy főre jutó havi jövedelmének 20%-átmegha1adja.
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Jövedelemhattrok:

70 év a|atti egyedülá|ló 57.000,- F1

70 év a|atti családos 49.875,- Ftĺťő

70 év fęlętti egyedü|álló 78.375,- Fl

70 év feletti családos 7 |.250,- Ftlfő

80 év feletti egyedĺilálló t28.f50,- Ft

80 év feletti családos 106.875,- Ft]fő

A gyógyszertámogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:
a kormányhivatal elutas ítő hatźľozatát a kozgyőgyellátásľól,
a kérelem benyújtását mege|őző havi, egy főre jutó nettó jövedelemigazolást,
a kérelem benyujtását mege|(izőeĺ 1 hónapnríl nem régebbi gyógyszertárt igazo|tst a
kérelmęző havi rendszeľességgel szedett gyógyszeľeinek költségéről, melyet a
győgyszertáĺ a háziorvos igazo|ásaa|apjtn állít ki,
a kéľęlmező havi rendszeľességgel szedett gyógyszereire vonatkozó 1 hónapnál nem
régebbi hiíziorvosi igazolást.

A győgyszeľtámogatás 6 hónap időtartamra kerĹil megál|apításra, a havi összege 6'000,- Ft,
amely összeg előre harom hónapra egyösszegben kerÍil folyósításra.

A közgyógyellátás megá||apíttlsa iránti kéľelmęt először a BFKH VIII. kerületi Hivatalahoz
(1083 Budapest, Práter u. 22.: e-mail: hatosag@08kh.bfkh.gov.hu) kell benyujtani.
Amennyiben a Kormĺínyhivatal alanyi vagy normatív jogcímen a kérelmet elutasítja, utána
lehet a gyógyszeľtámogatás megá||apitása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatď
Családtámogatási lrodájrín (1082 Bp., Baĺoss u. 66-68.) benyrijtani.

A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódóan hátralékot felhalmoző szemé|yek ľészéľe nyujtható
hátralékkezelési trámogatást a Józsefuĺáľosi Szociális Szolgá|tatő és Gyeľmekjóléti
Központlral (a továbbiakban: JSzSzGyK; elérhetoségei: 1081 Budapest, Népszínházu.22.
@ejátat a Kiss J. u. felől), telefon: 333.0582,334-1787) kell benyujtani.

Alapvető jogosultsági feltételek:
az összes fennálló díjhátralék összege nem haladja megaz 500.000,- Ft-ot,
a jövedelem egyedüláltó kérelmezó esetén havi nettó 1i4.000,- Ft/fő, csďádos
kére|mezo esetén havi nettó 85.500,- Ft/fő cĺsszeget nem haladhatjameg,
a lakásnagyság météke nem haladhatja meg l_f fő esetén a 75 mf-t, további
lakásban élők esetén ĺ5 m2/fő.
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Rendkívĺ.ili települési támogatás természetbeni formában az iđoszakosan vagy taľtósan
létfenntartási gonddal kťizdó személyek részéľe, a ľendkívĺili élethelyzetbe került személyek
részére, a ľendeletben meghatfuozotĺak szerint eseti jelleggel, vďamint fĺĺtési költség
viseléséhez nyújtható támo gatás.

A természetbeni ľęndkívĹili teleptilési trámogatás nyúj tható
a) étkezési Erzsébet-utďvány formájában vagy
b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, elsősorban a lakásfenntartássď

összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz, amelyek megfizetésének elmaradása a
k& elmező lakhatás át a le gnagyobb mértékb en v eszé|y ezteti.

A biaonságos lakhatás anyagi lehetőségeinek megteremtése érdekében a f,ĺtési költség
viseléséhez futésihozzájaľulás állapítható meg annak a Budapest VIII. kerĺĺletkozigazgattsi
teľĹiletén lévő ingatlannal rendelkező lakástulajdonosnak vagy béľlőnek, akinek

háńaÍtćLsában az egy foľe jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkoľi legkisebb ö'sszegének 250yo-tlt,
a kérelmező, valamint háztartźsźnak tagja(i) életvitelszeľúen a kérelęmmel éľintett
lakásban él(nek).

A kéľelemhez mellékelni kell: a lakásban lakás jogcímét igazo|ő adásvételi, béľleti vagy
haszntúati szerzódést, a fiĺtési eneľgia szolgá|tatőjźnak a kéľęlem benyújtását mege|ozó
hónapban kiállított számlalevelét. A fiítési hozzt!źruléts megállapítása inánti kérelem minden
év november |. napjźńől atÁrgyévet kövętő év februaĺ utolsó napjźig nyujtható be. A flítési
hozzáljáruJltls december, januar, februaľ hónapokľa źi|apithatő meg, összege 3000 Ft/hó,
amely akére|mezó lakcíméľe utólag, minden hónap 5-éig postai úton keľiil folyósításra.

A szociális ellátások megállapítása fuánti kérelmet a Józsefvárosi Polgrírmesteri Hivatď
Csďádtímogatási Irodáj an írásban kelI előterj eszteni.

A fentiekben említett, Budapest Józsefuárosi onkormrínyzat fenntartásában mfüodő
Józsefuarosi Szociális Szolgríltató és Gyermekjóléti Központ tájékoztatást nyújt szociĺílis,
családtámogatási, táľsadalombiĺosítási stb. ellátásokľól és a hozztférés módjáról;
éleťvezetési és mentálhigiénés' valamint jogi tanácsadást biztosít; adósságkezelési
szolgáltatás ü gyintézést v é gez'

A JSzSzGyK áltď nýjtott szolgáltatások:
csďádsegítés,
étkeztetés,
hazi segítségnyújtás,
idősek nappali e||átása.
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A Házi segítségnyrijtás és Szociális Étkeztetés szakmai egység (1089 Budapest, orczy ut
4 I .) házi segítsé gnýj tás keretében nyúj tott főbb tevékenysé ge :

fizlkai gondozás (bevásárlás, közvetlen környezet tisztán tartása, fürdetés,
ebédeltetés),
mentális gondozás (beszélgetés),
egészségügyi gondozás (gyógyszer felíratás, kiváltás, adagolás),
szociális és egyéb ügyintézés (orvoshoz kísérés, csekkbefizetés, szociális
támogatások ügyintézése),
speciális szol gáltatások (fodrász, pedikúr, gyó gýorná sz, gy ő gy mas szőr).

Étkeaetés keretében napi egyszeri meleg étel kerül biztosításra azon_ életkoľuk, betegségük
és szociális helyzetük miatt - ľászorulók szźtmźra, akik önmaguk részére tartósan vagy
átmenetileg nem tudjĺík ezt megva\ósítani. Az éte| kiosztása személyes átvételle1 vagy
hźnhozszźt|Iítással t<ĺrténik. Mindkét szolgáltatás téľítésidíj-köteles, amely az ellćtott havi
j övedelmének Íigyelembevételével kertil megállapításľa.

Javaslom, hogy keresse ťel a Józsefuaľosi Polgaľmesteri Hivatal Családtámogatási lľodáját
annak érdekében, hogy segítséget nyújthassunk, onĺĺk mely önkoľmányzati támogatási
formákat tudják igénybe venni.

Eléľhetőségek: Cím: 1082 Budapest, Baross u. 66-68., (bejźrat a Német u. felől)
Teleťon: 333 -57 43, 333-57 44,
E-mail: szocialis@ ozsefr aros.hu.

Ügyfelfogadás: Hétftĺ: i3.30-18.00,Szerda,.8.15-16.30, Péntek: 8.15-11.30.

Budapest, 20l5. decembęr 10.

Tisztęlettel:
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