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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 3  

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi 0  

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi E. 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi E. 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi II 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klimavédelmi Bizottság véleményezi E. 

Határozati javaslat: 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Magyarország Kormánya  2020.  március  11.  napján a  40/2020.  (III.  11.)  számú Kormány 
rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

Történelmi léptékben mérhető az a kihívás, amit a koronavírus-járvány mind Magyarország, 
mind pedig Józsefváros számára az elmúlt hónapokban jelentett, következményeit tekintve 
pedig még hosszú ideig jelenteni fog. 

A  veszélyhelyzet során a józsefvárosi polgárok felelősségteljes viselkedése, példátlan 
szolidaritása lehetővé tette, hogy Józsefváros számára a járvány hónapjai az összefogás és az 
az egymás megsegítéséért tett közös erőfeszítések időszakává váltak. 
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A  kerületi lakosok - legyenek fiatalok vagy idősek, családosok vagy egyedülállók 
segítőkészsége, az általuk is támogatott járványügyi szolidaritási alap, a tárgyi adományok 
olyan erejét mutatták meg Józsefvárosnak, amire mindannyian méltán büszkék lehetünk. 

A  járvány megfékezése érdekében a frontvonalban dolgoztak a kerület intézményei,  de 
különösen nagy feladat hárult a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
(a továbbiakban: JSzSzGyK), a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB), 
valamint a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) védekezésben kiemelt feladatot 
ellátó dolgozóira. 

A  veszélyhelyzet alatt az egymásra figyelés még fontosabbá vált, amelyre az önkormányzat 
eddigi intézkedései, adománygyűjtései is felhívták a figyelmet.  A  JSzSzGyK munkatársai 
közvetítettek a felajánlók és az adományt befogadó rászorulók között.  A  családsegítők  es  az 
esetmenedzserek által javasolt ügyfeleknek a Nappali Ellátás öt telephelyen kerültek 
kiosztásra a csomagok. Az idősklubok ellátottjai is részesültek élelmiszer és tisztasági csomag 
adományokban. 

A  JEB rendkívüli szünettel történő bezárását követően a  115/2020 (IV. 01.)  számú 
polgármesteri döntés alapján  2020.  április  2.  napjától a népkonyha adagszámának 350-ről 
1000-re történő emelése kapcsán krízisétkeztetést biztosított a kerületi rászoruló lakosok 
részére. Az étel elkészítése, csomagolása és kiosztása az intézmény dolgozóira hárult.  2020. 
április  9.  napjától további  220  adag egy tál meleg étel került előállításra civil szervezet 
számára. 
A  feladat ellátásában azok a konyhai dolgozók vettek részt, akik életkoruk és egészségi 
állapotuk alapján munkaképesek voltak, illetve a bölcsődei dajkák is besegítettek a főzés, 
csomagolás, osztás,  es  a szállítás lebonyolításában.  A  bölcsődei dolgozók napi átlagban  700 
adag ételt készítettek, csomagoltak és osztottak ki. 
Az ügyeletet igénylő gyermekek száma is megnövekedett június hónapban, így a szociális 
ellátórendszerbe való főzés besegítése mellett az összes kerületi bölcsődére egy bölcsődei 
konyha főzött, így az ott dolgozók megterhelése is jelentősen megnövekedett.  2020.  április 
20.  napjától az idősek nappali ellátásában, a családok átmeneti otthonának a feladataiba 
segítettek be a bölcsődei kisgyermeknevelők  es  dajkák. 

A  Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztály Őrszolgálatának munkatársai a 
veszélyhelyzetben ellátták az ezen időszakra kialakított „egyablakos" ügyfélszolgálati 
feladatokat, melyek nem tartoznak a dolgozók munkakörébe. Ennek során kezelték a 
vírushelyzet és a hozzá kapcsolódó jogszabály módosítást, valamint a leszűkített 
ügyfélszolgálati időpontok miatt megnőtt ügyfélforgalmat is. 
A  rendeszek a veszélyhelyzet elrendelése óta nagy szerepet vállaltak a hatósági házi 
karanténra kötelezett személyek felkeresésében, az esetlegesen felmerült ellátási igények 
felmérésében, az igényelt ellátások kiszállításában. Nem egy esetben koronavírussal 
ténylegesen fertőzött személyekkel kellett találkozniuk, kockáztatva egészségüket, mely 
tevékenységük túlmutatott a közterület-felügyelői munkakörbe tartozó feladatokon. 
A  pénzbeli  es  természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.  01.)  önkormányzati rendelet 
módosítását követően a járvány következtében rendkívüli élethelyzetbe került személyek 
részére rendkívüli települési támogatás vált nyújthatóvá, míg a költségvetésben erre a célra 
elkülönített keret ki nem merül.  A  Családtámogatási Irodához  2020.  április  30.  napjáig 
1251  db kérelem érkezett az irodára az „egyablakos" kérelembefogadást követően, június  9. 
napjáig  1666  ügyfél nyújtott be „koronavírus-kérelmet", a megszokott települési támogatások 
mellett. Az Iroda leterheltsége jelentős mértékben megnövekedett a nagy mennyiségű 
kérelmek folyamatos feldolgozása miatt. 
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Magyarország Kormánya szerint az eredményes védekezéshez szükséges védekezés 
érdekében átcsoportosításra volt szükség a költségvetésben  es  a kabinet létrehozta a járvány 
elleni védekezést célzó és a gazdaságvédelmi alapot. 

A  polgármester a különböző kormányzati döntéseket és a gazdasági helyzet alakulását 
figyelembe véve becslést végzett a tervezett önkormányzati bevételek alakulására és a várható 
kiadási többletekre vonatkozóan, amelyet az Önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottsága tárgyalt. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  nyilatkozat elfogadására és a döntés meghozatalára a képviselő-testület jogosult. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
Politikai nyilatkozat elfogadása, amiben a Képviselő- testület felszólítja a kormányt, hogy 
adja vissza a kerület fejlesztésére a 2020-as költségvetésben korábban szereplő tételeket és a 
Józsefvárostól elvont gépjárműadó bevételeket, valamint pótolja az intézkedései miatt kiesett 
parkolási bevételeket. Magyarország Kormánya által hozott veszélyhelyzeti intézkedések 
miatti pénzügyi elvonások megjelenítése. 
A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület döntése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXOEOCIX. törvény  41.  §  (3)  bekezdésén alapul. 
Alaptörvény  34.  cikk  (1)  bekezdése szerint: 
„34.  cikk 
(1) A  helyi önkormányzat és az állami szervek a közösségi célok elérése érdekében 
együttműködnek.  A  helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény 
állapíthat meg.  A  helyi önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal 
arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult." 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Mellékletek: 
1.  sz. melléklet: Nyilatkozat 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2020.  (VI.  25.)  számú határozata 

a koronavírus-járvány következményeihez kapcsolódó nyilatkozatról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
az  1.  sz. mellékletben lévő nyilatkozatot és felhatalmazza a polgármestert annak 
közzétételére. 
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2. Felszólítja a kormányt, hogy adja vissza a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros 
fejlesztésére a 2020-as költségvetésben korábban szereplő tételeket, összesen  1  milliárd 
125  millió forintot. 

3. Felszólítja a kormányt, hogy adja vissza a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárostól 
elvont gépjárműadó bevételeket és pótolja az intézkedései miatt kiesett parkolási 
bevételeket. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2020.  június  25. 

Budapest, 2020.  június  .t1  • 

Pikó András 
polgármester 

Törvnyességi ellenőrzés: 

v (- 
Czuldterné dr.  Pinter  Erzsébet 

jegyző 
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1.  sz. melléklet 

Nyilatkozat 

Történelmi léptékben mérhető az a kihívás, amit a koronavírus-járvány mind Magyarország, 
mind pedig Józsefváros számára az elmúlt hónapokban jelentett, következményeit tekintve 
pedig még hosszú ideig jelenteni fog. Köszönettel tartozunk a józsefvárosi polgároknak, 
legyenek fiatalok vagy idősek, családosok vagy egyedülállók, akik felelősségteljes 
viselkedése, példátlan szolidaritása lehetővé tette, hogy Józsefváros számára a járvány 
hónapjai az összefogás és az az egymás megsegítéséért tett közös erőfeszítések időszakává 
váltak.  A  kerületi lakosok segítőkészsége, az általuk is támogatott járványügyi szolidaritási 
alap, a tárgyi adományok olyan erejét mutatták meg Józsefvárosnak, amire mindannyian 
méltán büszkék lehetünk. Köszönjük, józsefvárosiak! 

Voltak, akik a járvány megfékezése érdekében a frontvonalban dolgoztak. Hálánkat azonban 
kevés szavakban kifejeznünk. Ezért a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, valamint a Polgármesteri Hivatal 
védekezésben kiemelt feladatot ellátó dolgozói egyszeri különjuttatásban részesülnek, ami 
kifejezi köszönetünket az elmúlt hónapokban a kerület lakosai érdekében végzett, erőn felüli 
munkájukért. 

Nem feledkezhetünk meg azokról sem, akiknek a járvány nehézségekkel teli időszakában a 
hátteret kellett biztosítaniuk mind a kerület lakossága, mind pedig a védekezés első vonalában 
dolgozók számára. Az önkormányzatiság jelentőségére mutatott rá a veszélyhelyzet, arra, 
hogy segíteni leginkább helyben, az emberek problémáit ismerő, velük közvetlen 
kapcsolatban álló helyi önkormányzatok tudnak.  A  kormány azonban ellenséget lát az 
önkormányzatiság eszméjében és bár az önkormányzatokat támadja, a helyi lakosoknak okoz 
súlyos károkat. Ahelyett, hogy a helyben maradó támogatásokat növelné, a kormány olyan 
elvonási hullámot indított meg, amely a legnagyobb bajban hozza lehetetlen helyzetbe a 
kerületi önkormányzatokat, és rajtuk keresztül az itt élőket. 
Elítéljük a kormány önkormányzatiságot szándékosan leépítő lépéseit. 
Követeljük, hogy a  Magyar  Kormány adja vissza azokat a Józsefváros fejlesztésére a 2020-as 
költségvetésben korábban szereplő tételeket, összesen  1 milliard 125  millió forintot, 
amelyeket a járványügyi védekezésre hivatkozva a kerületi lakosoktól elvont és többek között 
stadionépítésre csoportosított át. Elvárjuk, hogy a kerület kormánypárti egyéni országgyűlési 
képviselője és a parlament kormánypárti frakcióvezetője ígéretéhez híven, összes befolyását 
latba vetve küzdjön ezekért a forrásokért és szerezze vissza azokat. 
Felszólítjuk a kormányt, hogy az önkormányzatoktól a veszélyhelyzetre hivatkozva elvett 
bevételek kerüljenek újra oda, ahova valók: az önkormányzatokhoz. 
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