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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A 2020.  év első negyedévében hazánkban is megjelent SARS-CoV-2 (Covid-19) koronavírus 
okozta járvány tartós, eddig nem ismert feladatokat és kihívásokat jelentett az önkormányzatok 
számára is. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a járvány egy időre a mindennapjaink részévé válik, 
amelyre önkormányzati szinten is készülni, reagálni kell.  A Budapest  Főváros VIII. kerület Jó-
zsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) lehetőségeihez mérten eddig is igye-
kezett segíteni a lakosságot és a vállalkozásokat, s ezt a proaktív hozzáállását a továbbiakban 
is fenn kívánj a tartani. 

A  hatékony és biztonságos védőoltás a legjobb módja annak, hogy megfékezzük a világjár-
ványt.  A  koronavírus elleni védőoltás nem kötelező, a jogszabályok szerint ma mindenki, köz-
tük az összes munkavállaló, kerületi lakos,  12  év feletti gyermek számára önkéntes.  A  Kormány 
2021.  tavasszal bevezetett — kifejezetten az elhalálozások számának csökkentése és az egész-
ségügyi ellátórendszerek tehermentesítése céljából kidolgozott — oltási programja megtorpant, 
az új beoltottak száma a VIII. kerületben és országosan is elenyésző. 

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ adatai szerint a felnőtt lakosságon 
belül a teljesen beoltottak arányát tekintve Magyarország az Európai  Union  belül a  15.  helyre 
süllyedt  (202,1.  augusztus  26-i  állapot). Sajnálatos módon a magyar kormány nem hoz nyilvá-
nosságra területi részletezettségű oltottsági adatokat,  de  Szél Bernadett országgyűlési képviselő 
nyilvánosságra hozott adatkérése alapján tudható, hogy települési szinten az oltottság szoros 
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összefüggésben van a szegénységgel. Ezért indokolt  es  célszerű olyan oltási kampányt indítani, 
amely a szegénységben élő lakosságot célozza. 

Józsefváros Önkormányzata kifejezetten oltáspárti, és  2021.  szeptemberében kerületi kampányt 
indít annak érdekében, hogy a kerület eddig be nem oltott lakosai közül még a tél előtt minél 
többen jelentkezzenek a vakcinára  A  más járványos megbetegedésekkel kapcsolatos nemzet-
közi tapasztalatok alapján, elsősorban az alacsony jövedelmű lakosság körében, az ösztönzés 
hatékony eszköze,  ha  valamilyen jutalmat kapnak azok, akik vállalják az oltást. 
Ennek szellemében eljárva, felismerve azt, hogy jelenleg az egyetlen megelőzési mód az oltá-
sok széleskörű alkalmazása, az Önkormányzat támogatási program kidolgozásával ösztönözni 
kívánja az oltakozási hajlandóságot, célul tűzve ki, hogy a lakosság minél szélesebb körben 
fogadja el és vegye fel a rendelkezésre álló oltóanyagokat. 

A  támogatás részletes feltételeit a mellékelt önkormányzati rendelettervezet tartalmazza. Főbb 
szabályai a következők: 

a  10.000 Ft  összegű egészségvédelmi támogatásban azok a józsefvárosi lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező családok részesülhetnek, ahol az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át 
(71.250,- Ft); 

- támogatást az kaphat, aki  2021.  évben beadatta mindkettő oltást, a  Janssen  oltás eseté-
ben egyet; 
az akció  2021.  évre szól, tehát az is részesülhet még a támogatásban, aki  2021.  december 
31.  napján oltatja be magát, ezért a kérelem benyújtásának a határideje  2022.  január  15.; 
egy családban (Szociális törvény szerinti család) minden nagykorú személynek kell ol-
tással rendelkeznie, kivéve,  ha  orvosi igazolása van arról, hogy nem oltható. 

Az előny bevezetésekor mérlegelni kell, hogy az nem okoz-e hátrányos megkülönböztetést. 
Ezért nemcsak azok az alacsony jövedelmű családok kapják meg a támogatást, akik a rendelet 
elfogadása után oltatják be magukat, hanem azok is, akik már korábban felvették az oltást. Fon-
tos hangsúlyozni, hogy az oltás a beoltott személyen túl a környezetét is védi, segít elérni a 
nyájimmunitást. Így az oltást már korábban felvevők esetében is adható az egészségvédelmi 
támogatás. Azok pedig, akik ennek hatására oltatják magukat, védettek lesznek, és így eléri az 
Önkormányzat a célját. 

A  rendeletet az oltást propagáló kommunikációs kampány is kíséri.  A  támogatásra jogosultak 
körében azok között, akik a rendelet hatályba lépését követően vették fel a védettség eléréséhez 
szükséges oltásokat,  2022.  év elején egy sorsolásra kerül sor, melynek keretében  5  fő részére 
fejenként bruttó  150.000,-Ft/fő összegű díj kerül kisorsolásra. 

Tapasztalatok szerint az oltás felvételét a regisztráció is nehezíti, sokakat ennek a technikai ne-
hézségei vagy az információhiány tart vissza. Ezért a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
tegyen javaslatot a kormánynak az oltáshoz való hozzáférés minél szélesebb társadalmi kör szá-
mára történő hozzáférésének elősegítésére, vagyis a kötelező előzetes  online  regisztráció és idő-
pontfoglalás eltörlésére és ezzel együtt egy olyan oltási program kidolgozására, amely sok más 
országhoz hasonlóan a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban hozzáférhetővé teszi a tömeges 
oltás lehetőségét mindenki számára függetlenül attól, hogy milyen anyagi helyzetben van, mi-
lyen korú és milyen internet-hozzáférése van. 

II.  A  beterjesztés indoka 



A  támogatási program célja, hogy a közelgő őszi-téli szezonra (figyelembe véve a kezdődő 
tanítási évet is) felkészülve elérjük, hogy a lehető legtöbben oltakozzanak.  A  program ezért év 
végén, 2021.december  31.  napjával zárul.  2022.  január  15.  napját követően támogatási kére-
lemmel már nem lehet az Önkormányzathoz fordulni,  de  a folyamatban levő ügyek befejezhe-
tők (benyújtott kérelmek elbírálása, ellenőrzések, kifizetések intézése stb.). 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  pénzbeli támogatás miatt a rendeletnek közvetlen pénzügyi hatása van. Mivel nem állnak 
rendelkezésünkre oltási adatok, a becslésnél abból tudunk kiindulni, hogy a koronavírus támo-
gatást mintegy  1100  fő igényelte. Ebben az esetben azonban feltétel volt, hogy a járványnak 
legyen valamilyen közvetlen negatív hatása, így a jelenlegi helyzetben várhatóan többen jelent-
kezhetnek. Ugyanakkor valószínűleg a kampány ellenére is maradnak olyanok, akik nem veszik 
fel az oltást. Igy összesen mintegy  2000  családdal számolunk, amely alapján a támogatás vár-
ható kiadása  20.000.000 Ft  (húszmillió forint). 
Ezen kívül a sorsolás pénzdíjainak további kiadásaira bruttó  750.000,-Ft  +  15,5%  szociális hoz-
zájárulási adó, összesen  866.250 Ft  biztosítása szükséges. 
A  mindösszesen szükséges  20.866.250 Ft  összegű pénzügyi fedezet az általános tartalékból, 
azon belül a Szolidaritási Alapból kerül biztosításra. 

IV. Jogszabályi környezet 
Az Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a helyi önkormányzat a 
helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot. 
Az Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében foglaltak szerint feladatkörében eljárva a helyi ön-
kormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve tör-
vényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. 
A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  13.  § 
(1)  bekezdés  4.  pontjában foglaltak szerint a helyi önkormányzat feladatát képezi az egészség-
ügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások kialakítása, melynek tar-
talmi körébe értelemszerűen beleértendő az egészségmegőrzés akár oltakozási programmal, 
vagy annak támogatásával.  A  feladat összhangban van a  12.  pontban foglalt polgári védelmi, 
katasztrófavédelmi feladattal, hiszen az oltási program, vagy annak ösztönző támogatása köz-
vetetten a lakosság védelmét szolgálja, s egészségügyi veszélyhelyzet megelőzését, vagy sú-
lyosbodásának megakadályozását célozza. 
Az Mötv.  23.§ (5)  bekezdés  9.  pontjában foglaltak szerint a kerületi önkormányzat feladatát 
képezi az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások kiala-
kítása. 
Az Önkormányzat rendeletben állapítja meg az oltásfelvétel ösztönzésével kapcsolatos részlet-
szabályokat. 
A  Képviselő-testület rendeletalkotással kapcsolatos át nem ruházható hatásköre az Mötv.  42.  § 
I. pontján alapul. 

Rendeletalkotási javaslat! 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
a /2021.  (IX.09.) önkormányzati rendeletet a pénzbeli  es  természetbeni, valamint a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális  es  gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015. 
(III.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

Fentiek alapján soron kívül javasoljuk az alábbi határozati javaslat és a mellékelt rendeletter-
vezet elfogadását. 

Melléklet: rendelet-tervezet 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../202I.  (IX.09.) számú határozata 

a koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző intézkedések megtételével kapcsolatos 
döntések meghozataláról 

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

1) a Józsefvárosi  2021.  évi egészségvédelmi támogatásra mindösszesen  20.000.000 Ft  pénz-
ügyi fedezetet biztosít; 

2) támogatja a koronavírus következő hulláma elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében, 
a koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző egészségvédelmi intézkedések során 
összesen bruttó  750.000 Ft +15,5%  szociális hozzájárulási adó, mindösszesen  866.250 Ft 
ellcülönítését a „COVID-I  9  ELLENI VÉDŐOLTÁS FELVÉTELÉRE ÖSZTÖNZŐ 
SORSOLÁS" céljára; 

3) a Józsefvárosi  2021.  évi egészségvédelmi támogatásra és a sorsolás pénzdíjára mindössze-
sen  20.866.250 Ft  fedezetet biztosít a költségvetés általános tartalékának terhére (a Szoli-
daritási Alapból finanszírozottan); 

4) felkéri a polgármestert a  2)  pontban foglalt sorsolás lebonyolításához szükséges szabályzat 
elkészítésére és a sorsolás lebonyolítására; 

5) felkéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a kormánynak az oltásra történő kötelező 
előzetes  online  regisztráció eltörlésére, valamint egy olyan oltási program kidolgozására, 
amely sok más országhoz hasonlóan a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban hozzáfér-
hetővé teszi a tömeges oltás lehetőségét mindenki számára; 

6) felhatalmazza a polgármestert a  3)  határozati pontban foglalt összeg átcsoportosítására és 
felkéri a módosításoknak a költségvetési rendelet következő módosításánál történő átveze-
tésére. 

Határidők:  4)  pontra: a szabályzat elkészítésére  2021.  október  31.,  a sorsolás lebonyolítására 
2022.  január  31.; 5)  pontra  2021.  szeptember  15., 3)  és  6)  pontok esetében a költségvetési ren-
delet soron következő módosítása 

Felelős: polgármester 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egységek: Közösségi Részvételi Iroda, Családtá-
mogatási Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ugyosztály 

Budapest, 2021.  szeptember  06. 

Törvényességi ellenőrzés: 

Pikó András 
polgármester 

Szili-Darók Ildikó 
alpolgármester 

  

dr. Saj 
jegyző 

 

s Csilla 

  

  



előterjesztés melléklete 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  ..../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 Önkormányzatinak 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 hatás-
körében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 ko-
ronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a jó-
zsefvárosi polgárok egészségének és életének megóvása érdekében a következő rendeletet alkotja: 

1.  §  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli  es 
természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi sza-
hályairól szóló  10/2015. (111.01.)  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 Ici: 

„9/A. A  Józsefvárosi  2021.  évi egészségvédelmi támogatás 

28/A.  §  (1) A  koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző egyszeri tízezer forint összegű tá-
mogatás (a továbbiakban: egészségvédelmi támogatás) — a koronavírus elleni védőoltás általános 
kötelező igénybevételéről szóló jogszabály hatályba lépésének napjáig — nyújtható a Család bár-
melyik nagykorú tagja kérelmére,  ha 

a)a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és 

b) a család nagykorú tagjai  2021.  december  31.  napjáig mindkét oltást felveszik, illetve egy  °heist, 
ha  az a típus teljes védettséget biztosit. 

(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 kap-
hatja 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 be-
nyújtását megelőző havi nettó jövedelemnek a bírósági végrehajtásról szóló  1994.  évi LIM évi 
törvény szerinti közvetlen bírósági letiltással csökkentett összege vehető figyelembe.  A  letiltást hi-
telt érdemlően igazolni szükséges. 

(4) Az egészségvédelmi támogatás iránti kérelem kizárólag személyesen, a rendelet  2.  szämú mel-
léklete szerinti formanyomtatványon is az eredeti oltási igazolás bemutatásával nyújtható be a 
Polgármesteri Hivatalban,  2022.  január  15.  napjáig. 

(5) Az egészségvédelmi támogatás postai úton vagy banki átutalással kerül kifizetésre a megálla-
pítástól 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." 



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

4. §  A  Rendelet kiegészült az e rendelet mellékletében meghatározott  2.  melléklettel. 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Budapest, 2021.  szeptember „..." 

dr. Sajtos Csilla Pikó András 

jegyző polgármester 

Melléklet 

„2.  számú MELLÉKLET a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szoci-
ális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015. (11101.)  önkormányzati rendelethez 

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. 
KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 

CSALÁDTÁMOGATÁSI IRODA 

   

JÓZSEFVÁROSI  2021.  ÉVI EGÉSZSÉGVÉDELMI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

A  támogatás utalásat (csak egyet jelöljön be!) 

- postai  Mon 
o a lakóhelyemre 
o a tartózkodási helyemre, vagy 

- bankszámlaszámra kérem 
o bankszámlaszámom:  

Kérelmező adatai:  

A  kérelmező neve- Születési neve.  

Születési hely, idő- Anyja neve.  

Telefonszám' TAJ száma.  

Lakóhelye (állandó).  

Tartózkodási helye. 



A.  Együttlakó házastárs / élettárs és gyermekek adatai 

Név Szül. hely, idő 

(év, hónap, nap) 

Anyja neve TAJ 

száma 

Rokonsági 
fok (házas- 

társ, élettárs, 
gyermek, stb) 

Fogyasztási 
egység 

Üzvintéző 
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 pót-

 

lékot 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 envüttlakó család jövedelmi viszonyai 

Jövedelem típusa 
Kérelmező  Jove- 

dehne 

Házastárs / 
élettart s jö-

 

vedehne 

Egyéb hozzátartozók 
jövedelme 

Munkaviszonyból származó jövedelem, 
táppénz 

   

Nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitá-

 

ciós ellátás / Árvaellátás 

   

GYES, GYED, GYET 

   

kormányhivatal vagy munkaügyi szervek 
anal  folyósított rendszeres pénzbeli ellá-

 

tások 

   

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 jöve-

  

EEV fogyasztási egy-
ségre jutó jövedelem: 

   

delem: 

Fogyasztási egység 

  

összesen: 

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

(legalább egy nagykorú tagja 

A  család a sorsoláson való részvételre jogosult 

igen / nem a rendelet hatályba lépését követően kapta meg valamennyi ol- 
tását): 

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. 

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 visszafi-
zettetheti. 

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 bí-
rósági végrehajtásról (letiltás) szóló igazolásokat. 

A  SARS-COV-2 elleni védőoltás(ok)ra vonatkozó eredeti orvosi igazolást (a Nemzeti Népegész-

ségügyi 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 megtörtén-

tére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz) a család valamennyi 
nagykorú tagi ának, egyszerre, személyesen kell bemutatni.  A  Polgármesteri Hivatal ezeket az 
adatokat nem rögzíti, és nem tárolja.  

Kelt: év hó nap 

aláírás" 



INDOKOLÁS 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  ..../2021. 
(IX.09.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjól-

 

éti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015. (111.01.)  számú önkormányzati rendelet módosítá-

 

sáról szóló rendelet indokolása 

1. Általános indokolás 

A  módosító rendelet a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a jó-
zsefvárosi polgárok egészségének és életének megóvása érdekében a következők szerint változtat a 
pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális  es  gyermekjól-
éti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.  01.)  önkormányzati rendelet jelenlegi sza-
bályain. 

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 jogosult-
sági feltételeivel. 

a 3. §-hoz 

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

a  4.  §-hoz 

A  Szociális Rendelet kiegészül a Józsefváro.si  2021.  évi egészségvédelmi támogatás benyújtá-
sához szükséges melléklettel. 

a 5. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 



HATÁSVIAGÁLATI LAP 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  ..../2021. 
(IX.09.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjól-

 

éti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.01.) számú önkormányzati rendelet módosítá-

 

sáról szóló rendelethez 

1.Társadalmi hatások 
Az elsődleges cél a rendeletmódosításban Új támogatási  forma  bevezetése annak érdekében, 
hogy az önkormányzat ösztönözze a kerület lakóit az egészségmegőrzésre. 

2.Gazdasági, költségvetési hatások 
A  rendelet megalkotásával az önkormányzat szociális jellegű kiadásai a korábbiakhoz képest 
emelkednek, azonban a fedezete a költségvetésben biztosított. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 
A  rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi kö-

 

vetkezménye nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A  rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése jelentős mértékben várható. 

5. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható kö-
vetkezményei 
A  koronavírus következtében indokolttá vált új rendkívüli települési támogatási típus beveze-
tése annak érdekében, hogy az önkormányzat hatékonyan tudja ösztönözni a kerület lakóinak 
oltási hajlandóságát. 

6.A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltéte-
lek 
A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek változnak, a 
pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 



Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkor-

 

mányzat Képviselő-testületének 
10/2015.  (III.01.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gon-

 

doskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások he-

 

lyi szabályairól 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormány-

 

zat Képviselő-testületének  ..../2021.  (DC.09.) önkormány-

 

zati rendelete 
a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondos-

 

kodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi 
szabályairól szóló  10/2015. (111.01.)  számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

6.  §  (1)  Az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása 
esetén az Önkormányzat a jogosult részére jövedelme kiegé-
szítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni szociális rá-
szorultságtól függő ellátásokat nyújt. 

(2)  Az Önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogo-
sult számára: 
a) települési támogatást 
an)  gyógyszerkiadás viseléséhez, 
ab)  a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlí-

 

téséhez, 
ac)  gázszolgáltatásból való kizárás időtartamára történő fű-

 

tési díj kompenzációra, 
ad)  táboroztatás támogatására, 
ae) első osztályosok támogatására, 
af) születés támogatására, 
ag) hátralékkiegyenlítő támogatásra, 
ah)  gyermekétkeztetési támogatásra, 
ai) oltási támogatásra, 
aj) ápolási támogatásra, 
b) rendkívüli települési támogatást 
ba) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet támo-

 

gatására, 
bb)  időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek támogatására, 
bc) fűtési költség viseléséhez, 
bd) méltányosságból egyéb célok támogatására 

állapít meg az Szt  45.  §-ában foglaltak figyelembevételével, 
valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint. 

6.  §  (1)  Az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása 
esetén az Önkormányzat a jogosult részére jövedelme kiegé-
szítésére, pótlására pénzbeli  es  természetbeni szociális rá-
szorultságtól függő ellátásokat nyújt. 

(2)  Az Önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogo-
sult számára: 
a) települési támogatást 
aa) gyógyszerkiadás viseléséhez, 
ab)  a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlí-

 

téséhez, 
ac)  gázszolgáltatásból való kizárás időtartamára történő fil-

 

tési díj kompenzációra, 
ad)  táboroztatás támogatására, 
ae) első osztályosok támogatására, 
af) születés támogatására, 
ag) hátralékkiegyenlítő támogatásra, 
ah)  gyermekétkeztetési támogatásra, 
ai) oltási támogatásra, 
aj) ápolási támogatásra, 
b) rendkívüli települési támogatást 
ba) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet támo-

 

gatására, 
bb)  időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek támogatására, 
bc) fűtési költség viseléséhez, 
bd) méltányosságból egyéb célok támogatására 
be) a Józsefvárosi  2021.  évi egészségvédelmi támogatást 
állapít meg az Szt  45.  §-ában foglaltak figyelembevételével, 
valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint. 

9/A. A  Józsefvárosi  2021,  évi egészségvédelmi támogatás 
28/A.  §  (1) A  koronavírus elleni védőoltás felvételére ösz-
tönző egyszeri tízezer forint összegű támogatás (a továb-
biakban: egészségvédelmi támogatás) — a koronavirus el-
leni védőoltás általános kötelező igénybevételéről szóló 
jogszabály hatályba lépésének napjáig — nyújtható a csa-
lád bármelyik nagykorú tagja kérelmére, ahol 
a)a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jöve-
delem 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 jo-
gosult,  ha  valamelyik nagykorú családtag orvosi igazo-
lással támasztja alá, hogy az oltást egészségügyi okból 
nem kaphatja meg,  de  a család többi nagykorú tagja tel-
jesíti az  (1)  bekezdés  b)  pontja szerinti feltételt. 
(3)Az  (1)  bekezdés a) pontja szerinti havi jövedelemként 
a kérelem benyújtásakor a kérelem benyújtását meg-
előző havi nettó jövedelemnek a bírósági végrehajtásról 
szóló  1994.  évi LIII. évi törvény szerinti közvetlen bíró-
sági letiltással csökkentett összege vehető figyelem-be.  A 
letiltást hitelt érdemlően igazolni szükséges. 
(4) Az egészségvédelmi támogatás iránti kérelem kizáró-
lag személyesen, a rendelet  2.  számú melléklete szerinti 
formanyomtatványon és az eredeti oltási igazolás bemu-
tatásával nyújtható be a Polgármesteri Hivatalhoz.  A  ké-

 

relem  2022.  január  15.  napjáig nyújtható be. r;  



 

(5) Az egészségvédelmi támogatás postai úton vagy banki 
átutalással kerül kifizetésre a megállapítástól számított 

 

15  napon belül. 

 

(6) Az egészségvédelmi támogatás esetében nem kell al-
kalmazni a  4.  §  (2)  bekezdés  b),  e),  d)  e) pontjainak, va-
lamint a  4.  §  (5)-(7)  bekezdéseinek rendelkezéseit. 

 

(7) E § rendelkezéseit a  2021.  január I. óta felvett koro-
navirus elleni védőoltás(ok)ra is alkalmazni kell. 

37.  §  (1)  E rendelet  2015.  március 1-jén lép hatályba. 37.  §  (1)  E rendelet  2015.  március 1-jén lép hatályba. 

(2)  E rendelet  23.  Fában foglaltak  2015.  január  01.  napját (2) E rendelet  23.  Fában foglaltak  2015.  január  01.  napját 
vagy azt követően született gyermekekre is kiterjed. vagy azt követően született gyermekekre is kiterjed. 

 

(3) E rendelet  28/A.  §-a a koronavirus elleni védőoltás ál-
talános kötelező igénybevételéről szóló jogszabály ha-
tályba lépésének napján hatályát veszti. 
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