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ELOKESZITO SZERVEZET1EGYSEG: HUMANSZOLGALTATASIUGYOSZTALY CSALADTAMOGATASIIRODA

Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgdrmester

A kepviselo-testiileti tiles idopontja: 2021.10.21. .............. napirend

Targy: Javaslat a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast nyujtd szocialis 
es gyermekjdleti ellatasok helyi szabalyairol szolo 10/2015. (III. 01.) szamu onkormanyzati rende
let modositasara

A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni, a rendelet elfogadasahoz minositett tobbseg sziikseges.

Keszitette: Nagy Ibolya

Penzogyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas:
Jogikontroll: ypj

Beterjesztesrealkalmas: ' L /■

dr^ VOros Sz,n .via 
aejegyzo

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi

Kulturalis, Civil, Oktatasi, Sport es Eselyegyenidsegi Bizottsag velemenyezi

Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag velemenyezi

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi

Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi [J

Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi □

Hatarozati iavaslat:
A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes 
megtargyalasat, rendelet tervezet elfogadasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A 2020. ev elso negyedeveben hazankban is megjelent SARS-CoV-2 (Covid-19) koronavirus okozta 
jarvany tartos, eddig nem ismert feladatokat es kihivasokat jelentett az bnkormanyzatok szamara is. 
Nyilv&nvalova valt, hogy a jarvany egy iddre a mindennapjaink reszeve valik, amelyre onkormanyzati 
szinten is kesziilni, reagalni kell. A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (tovab- 
biakban: Onkormanyzat) lehetosegeihez merten eddig is igyekezett segiteni a lakossagot es a vallalko- 
zasokat, s ezt a proaktiv hozzaallasat a tovabbiakban is fenn kfvanja tartani.
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P^z Onkormanyzat oltasparti, ezert 2021. szeptembereben keruleti kampanyt inditott annak erdekeben, 
hogy a kerulet eddig be nem oltott lakosai koziil meg a tel elott minel tobben jelentkezzenek a vakcinara. 
A mas jarvanyos megbetegedesekkel kapcsolatos nemzetkozi tapasztalatok alapjan, elsosorban az ala- 
csony jbvedelmu lakossag koreben, az osztonzes hatekony eszkoze, ha valamilyen jutalmat kapnak 
azok, akik vallaljak az oltast.

Az Onkormdnyzat tamogatasi program kidolgozasaval dsztonozni kivanta az oltakozasi hajlandosagot, 
celul tuzve ki, hogy a lakossag minel szelesebb korben fogadja el es vegye fel a rendelkezesre allo 
oltoanyagokat, ezert Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
2021. szeptember 9. napjan megalkotta a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast 
nyujto szocialis es gyermekjoleti ellatasok helyi szabalyairol szolo 10/2015. (III. 01.) szamu onkor- 
manyzati rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) modositasarol szolo 26/2021. (IX. 09.) onkormanyzati 
rendeletet, melyben uj tamogatasi forma kerult bevezetesre, Jozsefvarosi 2021. evi egeszsegvedelmi 
tamogatas neven. Az uj tamogatasi forma bevezetesevel az Onkormanyzat a VIII. keruleti lakossagot 
COVID-19 elleni veddoltas felvetelere igyekezte dsztonozni.

A Covid-19 fertozes ellen is a prevencio a leghatasosabb, aminek a leghatekonyabb modja az oltas, 
hiszen a jarvany 4. hullamaban jarunk. A delta varians megjelenesevel az oltatlan szemelyek meg na- 
gyobb veszelyben vannak, ez a virustbrzs konnyen fertoz. Tekintettel arra, hogy a VIII. keruletben je- 
lentos a veszelyeztetett reteg, nagy valoszmuseggel az oltdssal nem rendelkezdk megfertozodnek, ezert 
a Jozsefvarosi Onkormanyzat kiemelt szandeka a kerulet lakossaganak oltasra osztonzese.

2021. oktober 12. napjaig 90 darab kerelem erkezett be a Jozsefvarosi 2021. evi egeszsegvedelmi tamo
gatas targyaban, mely kerelmekbol 85 esetben mar pozitiv dontes szuletett, egy kerelmezo eseteben nem 
rendelkezik az Onkormanyzat illetekesseggel, ketto esetben pedig a jovedelemhatar miatt kell elutasitani 
akerelmet (83.021 .-Ft, 82.397.-Ft). Fenti datumig ketten jogosultak a „Covid-19 elleni veddoltas felve
telere osztonzo sorolason” valo reszvetelre.

A kerelmek benyujtasanak intenzitasat az alabbi diagram mutatja be:

Jozsefvarosi 2021. evi egeszsegvedelmi 
tamogatas kerelmek szama

A diagram alapjan latszik, hogy a kerelmek benyujtasi hajlandosaga valtozo, azonban a varakozasoktol 
elterden csekelyebb, holott a koronavfrus okozta megbetegedes es szbvddmenyei, utohatasai jelentosek.

Az eddigi tapasztalatokbdl az szurheto le, hogy a jelenlegi tamogatasi osszeg (10.000.-Ft) nem elegge 
vonzo a lakossag koreben, valamint a jelenlegi jovedelemhatar (71.250.-Ft) alacsony, melynek emelese 
javasolt annak erdekeben, hogy a lakossag minel szelesebb retege igenybe tudja venni azt.



Fentiekre tekintettel az alabbi intezkedesek indokoltak:

a Jozsefvarosi 2021. evi egeszsegvedelmi tamogatas jovedelemhatarat 71.25O.-Ft-r61 (dregsegi 
nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 250%-a) 99.750.-Ft-ra (dregsegi nyugdij mindenkori 
legkisebb osszegenek 350%-a) emelni, illetve

a tamogatas osszeget 10.000.-Ft-r6120.000.-Ft-ra emelni.

Annak erdekeben, hogy a mar eddig megallapitott tamogatasban reszesuld szemelyek ne keruljenek 
hatranyba az eddigi jogosultsagi feltetelek szabalyozasa miatt, indokolt resziikre utolag a mar kifizetett 
es az uj szabalyozas szerinti megemelt tamogatasi osszeg kiilonbozetet megallapitani.

Ezen intezkedesek varhatoan tobb lakost osztonoznenek a kerelem benyujtasara, illetve az oltas felve- 
telere.

Fentiekre tekintettel a Rendelet alabbi modositasai sziiksegesek.

A Rendelet 28/A. § (1) bekezdeseben a „tizezer” szovegresz helyebe a „huszezer” szoveg lep, es

A Rendelet 28/A § (1) bekezdes a) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

„a) a csaladban az egy fogyasztasi egysegre juto havi jovedelem nem haladja meg az dregsegi nyugdij 
mindenkori legkisebb osszegenek 350%-at, es...”

II. A beterjesztes indoka
A rendeletmodositas a Kepviselo-testulet kizarolagos hataskorebe tartozik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A jovedelemhatar es a tamogatasi osszeg emelese miatt a rendelet modositasanak kozvetlen penziigyi 
hatasa van, azonban a fedezete a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo- 
testuletenek 506/2021. (IX. 09.) szamu hatarozata alapjan biztositott 20.000.000.- Ft osszegben, amely- 
bol a 2021. oktober 12. napjaig megallapitott tamogatasok alapjan 850.000.-Ft tamogatas kifizetese var- 
hato.

Amennyiben a Rendelet modositasa megtortenik, ugy a visszamendleges megallapitasokkal egyiitt, osz- 
szesen 1.700.000.-Ft kifizetese lenne biztos, es a fennmarado, 18.300.000.-Ft osszeg az emelt tamoga
tasi osszeggel szamolva 915 csaladnak jelentene tamogatast. Az elso honap tapasztalata alapjan, meg ha 
meg is duplazodik a kerelmezok szama (havi atlag 100 darabbal szamolva), ugy a 2022. januar 15. 
napjaig tartd benyujtasi hatariddig 600 kerelmezdvel lehet szamolni pluszban. Ezek alapjan a jelenlegi 
fedezetbol meg tovabbi 315 csalad tamogatasa valik lehetove, akik a jovedelemhatar emelese okan le- 
hetnek jogosultak a tamogatasra. Fentiekre tekintettel tobblet penziigyi fedezet biztositasa nem sziikse- 
ges.

IV. Jogszabalyi kornyezet
Az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes a) pontjaban foglaltak szerint a helyi onkormanyzat a helyi koz- 
iigyek intezese koreben torveny keretei kozott rendeletet alkot.

Az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben foglaltak szerint feladatkoreben eljarva a helyi onkormanyzat 
torveny altal nem szabalyozott helyi tarsadalmi viszonyok rendezesere, illetve torvenyben kapott felha- 
talmazas alapjan bnkormanyzati rendeletet alkot.

A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szold 2011. evi CLXXXIX. torveny (Motv.) 13. § (1) bekez
des 4. pontjaban foglaltak szerint a helyi onkormanyzat feladatat kepezi az egeszsegiigyi alapellatas, az 
egeszseges eletmdd segiteset celzo szolgaltatasok kialakitasa, melynek tartalmi korebe ertelemszeriien 
beleertendo az egeszsegmegdrzes akar oltakozasi programmal, vagy annak tamogatasaval. A feladat 
osszhangban van a 12. pontban foglalt polgari vedelmi, katasztrofavedelmi feladattal, hiszen az oltasi 
program, vagy annak osztonzo tamogatasa kozvetetten a lakossag vedelmet szolgalja, s egeszsegiigyi 
veszelyhelyzet megelozeset, vagy sulyosbodasanak megakadalyozasat celozza.



J\z Motv. 23. § (5) bekezdes 9. pontjaban foglaltak szerint a keruleti onkormanyzat feladatat kepezi az 
egeszsegiigyi alapellatas, az egeszseges eletmod segiteset celzo szolgaltatasok kialakitasa.

A Kepviselo-testiilet rendeletalkotassal kapcsolatos at nem ruhazhato hataskore az Motv. 42. § 1. pont- 
jan alapul.

Az Motv. 46. § (1) bekezdes alapjan az eloterjesztest nyilvanos iilesen kell targyalni, az Motv. 50. § 
alapjan a rendelet elfogadasahoz minositett szavazattobbseg sziikseges.

A Kepviseld-testulet hataskore a szocialis igazgatasrol es szocialis ellatasokrol szolo 1993. evi III. tor- 
veny 25. § (3) bekezdes b) pontjaban, 26. §-aban, 32. § (3) bekezdeseben, 45. § (1) es (3) bekezdeseiben 
foglaltakon alapul.

Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo Budapest Fovaros VIII. ke- 
rulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulet 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 7. mel- 
leklet 3.4.1. pontja alapjan a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag figyelemmel klseri targyi 
eloterjesztest.

Rendeletalkotasi javaslat!
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete megalkotja a.... /2021. (X......) onkormany- 
zati rendeletet a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast nyujto szocialis es gyer- 
mekjoleti ellatasok helyi szabalyairol szolo 10/2015. (III. 01.) onkormanyzati rendelet modositasarol.

Fentiek alapjan javasoljuk az alabbi rendeletmodositasi javaslat elfogadasat.

Melleklet: rendeletmodositas-tervezet

Budapest, 2021. oktober 12.

Piko Andras
polgarmester

k|;

Szili-Darok Ildiko
alpolgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:



eldterjesztes melleklete

Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

...72021. (X..... ) onkormanyzati rendelete
a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast nyujto szocialis es gyermekjokti 

ellatasok helyi szabalyairdl szolo 10/2015. (111.01.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testiilete Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben meg- 
hatarozott feladatkoreben eljarva, a szocialis igazgatasrol es szocialis ellatasokrol szolo 1993. evi III. 
torveny 10. § (1) bekezdeseben, 25. § (3) bekezdes b) pontjaban, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdes b) pont
jaban, 32. § (3) bekezdeseben, 132. § (4) bekezdes g) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan a kovet- 
kezoket rendeli el:

1. § Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a penzbeli es 
termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast nyujto szocialis es gyemiekjoleti ellatasok helyi sza- 
balyairdl szolo 10/2015. (III.01.) szamu onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 28/A. § (1) 
bekezdeseben a „tizezer” szovegresz helyebe a „huszezer” szoveg es a Rendelet 28/A. § (1) bekezdese- 
nek a) pontjaban a ,,250%-at” szovegresz helyebe a ,,350%-at” szoveg lep.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.

(2 ) E rendelet rendelkezeseit az e rendelet hatalybalepesekor folyamatban levo ugyekben es a lezart 
eljarasokban is alkalmazni kell.

Budapest, 2021. oktober „... ”

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd

Piko Andras 
polgarmester



INDOKOLAS

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek a penzbeli es termeszetbeni, vala- 
mint a szemelyes gondoskodast nyujto szocialis es gyermekjdleti ellatasok helyi szabalyairol 

szolo 10/2015. (III. 01.) dnkormanyzati rendelet modositasarol szolo ..../2021. (X....) dnkormany
zati rendeletehez

1. Altalanos indokolas

A modosito rendelet a SARS-CoV-2 koronavirus-vilagjarvany kovetkezmenyeinek elharitasa, a jozsef- 
varosi polgarok egeszsegenek es eletenek megovasa erdekeben a kovetkezok szerint valtoztat a penzbeli 
es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast nyujto szocialis es gyermekjdleti ellatasok helyi 
szabalyairol szolo 10/2015. (III. 01.) dnkormanyzati rendelet jelenlegi szabalyain.

2. Reszletes indokolas

az 1. §-hoz

A rendkiviili telepulesi tamogatas osszeget es jovedelemhatarat valtoztatja meg annak erdekeben, hogy 
minel szelesebb korben igenybe vehessek a lakosok.

a 2. §-hoz

Hatalyba leptetd rendelkezest tartalmaz. A rendelet visszamendleges alkalmazassal lep hatalyba, annak 
erdekeben, hogy a jelen mddositas altal biztositott kedvezmenyek, a folyamatban levo es mar lezart 
eljarasok alanyai szamara is megitelhetoek legyenek.
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HATASVIZSGALATI LAP

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a penzbeli es 
termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast nyujtb szocialis es gyermekjoleti ellatasok he- 

lyi szabalyairol szolo 10/2015. (HI. 01.) onkormanyzati rendelet modositasarol szdlo ..../2021.
(X.....) onkormanyzati rendelethez

1. Tarsadalmi hatasok
Az elsodleges cel a rendeletmodositasban uj tamogatasi forma bevezetese aimak erdekeben, hogy az 
onkormanyzat hatekonyabban dsztdndzze a kerulet lakoit a SARS-CoV-2 elleni oltas felvetelere.

2. Gazdasagi, koltsegvetesi hatasok
A rendelet megalkotasaval az onkormanyzat szocialis jellegu kiadasai a korabbiakhoz kepest emelked- 
nek, azonban a fedezete a koltsegvetesben biztositott.

3. Kornyezeti es egeszsegiigyi kovetkezmenyek
A rendeletben foglaltak vegrehajtasanak komyezetre gyakorolt hatasa nines. Egeszsegiigyi kbvetkez- 
menye a nagyobb atoltottsagi arany a keriiletben, igy kisebb teher harul az ellato intezmenyekre.

4. Adminisztrativ terheket befolyasold hatasok
A rendelet megalkotasaval az adminisztracios terhek novekedese jelentos mertekben varhato.

5. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhato kovetkezme- 
nyei
A koronavirus kovetkezteben indokoltta valt uj rendkiviili telepulesi tamogatasi tipus bevezetese annak 
erdekeben, hogy az onkormanyzat hat^konyan tudja dsztbndzni a kerulet lakoinak oltasi hajlandosagat. 
Az elso honap tapasztalata alapjan indokolt a jbvedelemhatar megemelese.

6. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek
A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi feltetelek valtoznak, a penziigyi 
feltetelek az onkormanyzat adott evi koltsegveteseben biztositottak.



Budapest Fbvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkor- 
manyzat Kepviselo-testiiletenek

10/2015. (III. 01.) onkormanyzati rendelete 
a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gon- 

doskodast nyujtd szocialis es gyermekjoleti ellatasok he- 
_________________ lyi szabalyairol_________________

9/A. A Jozsefvarosi 2021. evi egeszsegvedelmi tamogatas

28/A. § (1) A koronavirus elleni veddoltas felvetelere bsz- 
tonzo egyszeri tizezer forint osszegu tamogatas (a tovabbi
akban: egeszsegvedelmi tamogatas) - a koronavirus elleni 
vddboltas altalanos kbtelezb igenybevetelerol szdlo jogsza- 
baly hatalyba lepesenek napjaig - nyujthato az egyediilallo 
szemely vagy csalad (a tovabbiakban e § alkalmazasaban: 
csalad) barmelyik nagykoru tagja kerelmere, ahol
a) a csaladban az egy fogyasztasi egysegrejuto havi jbvede- 
lem nem haladja meg az bregsegi nyugdij mindenkori legki- 
sebb bsszegenek 250%-at, es

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb'-testulete- 
nek ..../2021. (X...J onkormanyzati rendelete

a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondos- 
koddst nyujtd szocidlis ds gyermekjoleti ellatasok helyi

szabalyairol szdlo 10/2015. (III. 01.) szdmu onkormany- 
_____________zati rendelet mddositdsdrdl_____________ 

9/A. A Jozsefvarosi 2021. evi egeszsegvedelmi tamogatas

28/A. § (1) A koronavirus elleni veddoltas felvetelere osz- 
tonzo egyszeri hiiszezer forint osszegu tamogatas (a tovdb- 
biakban: egeszsegvedelmi tamogatas) - a koronavirus elleni 
vddboltas altalanos kbtelezb igenybevetelerol szdlo jogsza- 
baly hatalyba lepesenek napjaig - nyujthato az egyediilallo 
szemely vagy csalad (a tovabbiakban e § alkalmazasaban: 
csalad) barmelyik nagykoru tagja kerelmere, ahol
a) a csaladban az egy fogyasztasi egysegrejuto havi jbvede- 
lem nem haladja meg az bregsegi nyugdij mindenkori legki- 
sebb bsszegenek 350%-at, es


