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Ügyiratszám: Kp/69-7/2014/XII
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) előírásait figyelembe véve Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelete (a
továbbiakban: 26/2013. Rendelet) tartalmazza az önkormányzat által adható támogatásokat és
ellátásokat, valamint ezek jogosultsági feltételeit.
A 26/2013. Rendelet módosítására teszek javaslatot az alábbi indokok alapján.
1.
Az elmúlt évben került bevezetésre a gyógyszertámogatás, ami évi kétszeri, 5.000,-Ft támogatást nyújt
azon 70. életévüket betöltött személyeknek, akik nem rendelkeznek érvényes közgyógyigazolvánnyal,
és családjukban a havi egy főre jutó jövedelmük a legkisebb öregségi nyugdíj legkisebb összegének a
300 %-át nem haladja meg. Ugyanezen feltételekkel évi egyszeri 5.000,-Ft támogatás kaphatnak azok
a személyek, akik érvényes közgyógyigazolvánnyal rendelkeznek.
A 2013. évben – a támogatás év közbeni bevezetése miatt - mindösszesen 280 fő kérelmező részére
került a gyógyszertámogatás megállapításra, ami 1.400.000,-Ft költséget jelentett. A jövedelemhatár
túllépése miatt 38 fő kérelmét kellett elutasítani.
(Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a 3354. költségvetési soron 45 MFt került tervezésre a
méltányossági közgyógyellátásra és a gyógyszertámogatásra.)
A statisztikai adatokat figyelembe véve a 70. életévüket betöltött személyek száma Ferencvárosban
6547 fő.
Javasolom, a 26/2013. Rendeletben a gyógyszertámogatás jövedelemhatárának 400 %-ra való
módosítását.
Az elmúlt évi tapasztalat és a számítások szerint a 70. életévét betöltött személyek kb. 20-25 %-a,
1400 fő veheti igénybe a támogatást, így a rendelkezésre álló előirányzat nem igényel
többlettámogatást.
2.
A jelenlegi helyi gázár- és távhőtámogatás csak a gázzal, illetve távhővel fűtött lakásokban nyújt
segítséget a fűtés díjának megfizetéséhez. Ferencvárosban vannak még vegyes tüzeléssel (fa-, szén),
árammal, olajjal, vagy PB gázzal fűtött lakások is, így indokoltnak tartom a fűtési szezonra a fűtési
támogatást igénybe vevők körének szélesítését, azaz indokolt támogatásban részesíteni azon lakókat,
akik vegyes tüzeléssel (fa-, szén), árammal, olajjal, vagy PB gázzal fűtenek.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a 3310. költségvetési soron 6 MFt került tervezésre a
helyi gázár- és távhőtámogatásra.
A 2013. évben e támogatást 250 fő vette igénybe (változóan a kérelmek benyújtásának ideje alapján 1
– 6 hónapra kaptak támogatást), aminek költségvonzata 1.974.000,-Ft volt.
Az elmúlt évben 21 fő kérelme került jövedelemhatár miatt elutasításra.
Amennyiben a támogatás havi összegét változatlanul hagyjuk és a jogosultsági jövedelemhatárokat 50
- 50 %-al megemeljük, így több ferencvárosi lakos részesülhet e támogatásban. Számításaink szerint
az előirányzott évi keretből további 229 fő kaphatna fűtési támogatást 6 hónapon keresztül úgy, hogy
az előirányzott keret további költséget nem igényel.
Ezáltal - a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő, egyszemélyes háztartásban élők esetében a
jövedelemhatár az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-a,
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- a többszemélyes háztartásban élők esetében, amennyiben minden személy nyugdíjban,
nyugdíjszerű ellátásban részesül a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
300 %-a,
- a gyermekével együtt élő és gyermekét egyedül nevelő esetében a jövedelemhatár az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-a,
- a tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban
részesülő személy esetében a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300
%-a lenne.
A rendelet tervezetben módosításra került a támogatás időtartama, vagyis a fűtési szezonban a
támogatás időtartamának meghatározása, valamint a vegyes tüzeléssel (fa-, szén), árammal, olajjal,
vagy PB gázzal fűtött lakások esetében a csatolandó dokumentumok és a támogatás folyósításának
rendje.
3.
Az ünnepek előtti bevásárlás az idős személyek és a gyermekes családok részére sok esetben gondot
jelent, mert jövedelmükből nem tudják biztosítani a nagyobb mennyiségű élelmiszerek beszerzését.
Javasolom, hogy a 26/2013. Rendeletbe kerüljön beépítésre a 70. év feletti idős, valamint a négyvagy többgyermekes családok részére jövedelemhatártól függetlenül az Erzsébet utalvány formájában
biztosított évi egyszeri élelmiszer támogatás megállapítása.
A támogatás összegét személyenként és gyermekenként 3.000,-Ft-ban javasolom megállapítani.
A statisztikai adatokat figyelembe véve a 70. életévüket betöltött személyek száma a Ferencvárosban
6547 fő. A 2013. évben 200 fő nagycsaládban élő gyermek részesült önkormányzatunktól
támogatásban, a támogatás összege gyermekenként a család egy főre jutó jövedelmétől függően
különböző volt.
Számításaink szerint a költségvetésben tervezett 20.000.000,-Ft elegendőnek bizonyul e támogatási
forma biztosítására. A gyermekek és a 70. életévüket betöltött kérelmezők egységesen évi egyszeri
3.000,-Ft támogatásban részesülhetnének.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Budapest, 2014. január 16.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló ….../2014. (I. ...) rendeletre vonatkozó ……/2014. sz. előterjesztést
rendelet-tervezetként elfogadja és a kifüggesztésével egyetért.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző a kifüggesztésért
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2014. (……) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és (2) bekezdésében, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8.
pontjában, 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
(1) A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 14. § „Helyi gázár- és távhőtámogatás” címe helyébe
a „Helyi fűtéstámogatás” cím lép.
(2) Az Ör. 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A polgármester kérelemre a fűtési szezon időtartama alatt, azaz október, november, december,
valamint ezt követően január, február, március hónapokra helyi fűtéstámogatást (a továbbiakban
együtt: támogatás) állapít meg annak a Budapest IX. kerületben állandó bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek,
a) aki nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő, aki egyszemélyes háztartást vezet, és
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, vagy
b) aki olyan többszemélyes háztartásban él, ahol minden személy nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű
ellátásban részesül, és a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, vagy
c) aki gyermekét egyedül neveli és a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, vagy
d) akinek háztartásában tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű
családi pótlékban részesülő személy él, és a háztartásban az együtt élő személyek egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át,
és vagyona sem neki, sem a vele együtt élő személyeknek nincs.”
(3) Az Ör. 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A támogatás csak a lakás céljára használt ingatlan tekintetében, fűtés céljára igénybe vett
gázfogyasztásra, távhőfelhasználásra, elektromos áram-, tüzelőolaj-, fa- és szén-, valamint PB
gáz fogyasztásra jár. A támogatás háztartásonként csak egy személy részére állapítható meg.”
2. §
(1) Az Ör. 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A támogatás a fűtési szezon időtartama alatt, azaz október, november, december, valamint ezt
követő január, február, március hónapokban nyújtható be. A támogatás a kérelem benyújtása
hónapjának 1. napjától állapítható meg az adott fűtési szezon végéig, időarányosan. A
támogatás időarányos része jár abban az esetben is, ha a kérelmező önhibájából lakóhelye év
közben megváltozott.”
(2) Az Ör. 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A kérelemhez csatolni kell
a) a kérelmező és a vele együtt élő személyek jövedelemigazolását, számlavezető pénzintézet
nevét és a számlaszám megjelölését a 4. §-ban foglaltak alapján, valamint
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vagyonnyilatkozatát,
b) a rendelkezésre álló a legutolsó havi adott névre, lakcímre szóló gáz-, távhő-, elektromos
számlát, illetve a tüzelőolaj, a fa- és szén, vagy a PB gáz megvásárlását igazoló számlát,
c) tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt megállapított magasabb összegű családi
pótlék esetén a kifizető szerv által kiállított igazolást,
egyedülálló, illetve gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén az egyedülállóságról szóló
nyilatkozatot.”
(2) Az Ör. 15. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A támogatás összege
a) havonta kerül átutalásra a gáz-, távhő-, illetve elektromos szolgáltató szervezet részére, aki a
jogosult számláján a támogatás összegét jóváírja.
b) A tüzelőolaj, a fa- és szén, vagy a PB gáz fogyasztást igazoló jogosultak részére időarányosan,
a kérelmező nevére és a IX. kerületi lakcímére kiállított számla összegének, de legfeljebb
12.000,- forint összegig egy összegben, postai úton, vagy folyószámlára történő utalással kerül
folyósításra. A kifizetés módjáról kérelmező nyilatkozik.”
3. §
Az Ör. 23. § (1) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A polgármester kérelemre március és szeptember hónapban 5.000 Ft összegű
gyógyszertámogatást nyújt a Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhelyén
életvitelszerűen tartózkodó, hetvenedik életévét betöltött kérelmező részére, amennyiben a
kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének négyszeresét, és részére a tárgyévet megelőző év december
31-én közgyógyellátás nem volt megállapítva. A kérelmet a tárgyév február 28. napjáig,
illetve augusztus 31. napjáig lehet benyújtani, amely határidő jogvesztő.”

4. §
Az Ör. az alábbi új címmel és egy új 31/A. §-sal az alábbiak szerint:
„Élelmiszer támogatás
31/A. §
(1) A polgármester kérelemre minden év áprilisában támogatást nyújt a Budapest IX. kerületben
állandó bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben
tartózkodó, a tárgyévben a 70. életévét betöltött személynek személyenként, valamint a négyvagy többgyermekes család részére gyermekenként.
(2) A kérelem benyújtási határideje a tárgyév március 31. napja. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a kérelmező nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben lakik, továbbá a gyermekeit saját
háztartásában neveli.
(4) A támogatás Erzsébet utalvány formájában nyújtható, összege személyenként és gyermekenként
egységesen 3.000,- forint.”
5. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2014. január
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Általános indokolás
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet
módosításával az önkormányzat által adható támogatások köre bővül, valamint a támogatásokra való
kedvezőbb jogosultsági feltételek mellett több Ferencvárosban élő rászorult juthat támogatáshoz.

A rendelet tervezet részletes indokolása

1. §-hoz
Az Ör. 14. § címének módosítása a jogosultak körének bővítése miatt szükséges.
Az Ör. 14. § (1) bekezdésének módosításával részletesen megfogalmazásra került a jogosultak köre,
ami kibővült az elektromos áram-, tüzelőolaj-, fa- és szén-, valamint PB gázzal fűtött lakásokra is.
Egyúttal 50-50 %-al magasabbra emelkedett a jogosultág jövedelemhatára, így szélesebb körben
juthatnak támogatáshoz a rászorultak.
Az Ör. 14. § (3) bekezdésének módosításával részletesen felsorolásra került, hogy milyen típusú
fűtési formák vehetőek figyelembe a támogatás megállapításánál. A fűtési típusok köre kibővült az
elektromos áram-, tüzelőolaj-, fa- és szén-, valamint PB gázzal való fűtésre is.
2. §-hoz
Az Ör. 15. § (1) bekezdésének módosításával egyértelművé válik, hogy a fűtési szezon ideje alatt mely
hónapokra nyújtható a támogatás és azt milyen időponttól lehet megállapítani.
Az Ör. (2) bekezdésének módosításával részletesen felsorolásra került, hogy a különböző típusú fűtési
módok esetében a kérelemmel együtt milyen számlákat kell benyújtaniuk a jogosultaknak. A
felsorolás kibővült az elektromos áram-, tüzelőolaj-, fa- és szén-, valamint PB gáz számlák
meghatározásával.
Az Ör. (3) bekezdésének módosításával meghatározásra került a különböző fűtési típusok utalásának
rendje. Az utalás rendje kibővül az elektromos áram-, tüzelőolaj-, fa- és szén-, valamint PB gázra
megállapított támogatások felsorolásával.
3. §-hoz
Az Ör. 23. § (1) bekezdésének módosítása a támogatásra jogosultak körének bővítése miatt
szükséges. A jogosultsági jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
négyszeresében került meghatározásra.
4. §-hoz
Az Ör. új 31/A. §-sa az újonnan bevezetésre kerülő támogatási forma és a támogatásra való
jogosultság meghatározása miatt szükséges.
5. §-hoz
A hatályba lépésről rendelkezik.
.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosításához

1. Társadalmi hatások
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a támogatásra szoruló személyek és családok
körét bővítsük, valamint egy új támogatási forma bevezetésével segítséget nyújtsunk az idős és a több
gyermeket nevelő családoknak az élelmiszerek vásárlásához.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai várhatóan nem emelkednek.

3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi
következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet módosítása nem igényel többlet adminisztrációt.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet módosításával a támogatások köre bővül, a támogatásra szoruló személyek és családok
szélesebb köre juthat segítséghez, az új támogatási forma bevezetésével további családok támogatása
biztosított.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a
pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.
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Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és
támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.)
önkormányzati rendelet
hatályos szövege

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és
támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.)
önkormányzati rendelet
módosítani javasolt szövege

Helyi gázár- és távhőtámogatás
14. §

1. §
„Helyi fűtéstámogatás
14. §

(1) A polgármester a tárgyév január, február, március,
valamint október, november, december hónapokra
helyi gázár- vagy távhőtámogatást (a továbbiakban
együtt: támogatás) állapít meg annak a Budapest IX.
kerületben állandó bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személynek,
e) aki nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesül, egyszemélyes háztartást vezet, és
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, vagy
f) aki olyan többszemélyes háztartásban él, ahol
minden személy nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesül, és a háztartásban együtt
élő személyek egy főre jutó havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 250 %-át, vagy
g) aki gyermekét egyedül neveli és a
háztartásban együtt élő személyek egy főre
jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250
%-át, vagy
h) akinek háztartásában tartós betegség vagy
súlyos fogyatékosság miatt magasabb
összegű családi pótlékban részesülő személy
él, és a háztartásban az együtt élő személyek
egy főre jutó havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 250 %-át,
és vagyona sem neki, sem a vele együtt élő
személyeknek nincs.
(2) A támogatás csak a lakás céljára használt ingatlan
tekintetében,
fűtés
céljára
igénybe
vett
gázfogyasztásra, vagy távhőfelhasználásra jár. A
támogatás háztartásonként csak egy személy részére
állapítható meg.”
„15. § (2) A kérelemhez csatolni kell
a) a kérelmező és a vele együtt élő személyek
jövedelemigazolását a 4. §-ban foglaltak
alapján, valamint vagyonnyilatkozatát,
b) utolsó havi gáz-, illetve távhő számlát,
c) tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság
miatt megállapított magasabb összegű családi

„(1) A polgármester kérelemre a fűtési szezon
időtartama alatt, azaz október, november,
december, valamint ezt követően január, február,
március hónapokra helyi fűtéstámogatást (a
továbbiakban együtt: támogatás) állapít meg annak
a Budapest IX. kerületben állandó bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személynek,
a) aki nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban
részesülő, aki egyszemélyes háztartást vezet, és
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, vagy
b) aki olyan többszemélyes háztartásban él, ahol
minden személy nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű
ellátásban részesül, és a háztartásban együtt élő
személyek egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 300 %-át, vagy
c) aki gyermekét egyedül neveli és a háztartásban
együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 300 %-át, vagy
d) akinek háztartásában tartós betegség vagy súlyos
fogyatékosság miatt magasabb összegű családi
pótlékban részesülő személy él, és a háztartásban az
együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 300 %-át,
és vagyona sem neki, sem a vele együtt élő
személyeknek nincs.
(2) A támogatás csak a lakás céljára használt ingatlan
tekintetében,
fűtés
céljára
igénybe
vett
gázfogyasztásra, távhőfelhasználásra, elektromos
áram-, tüzelőolaj-, fa- és szén-, valamint PB gáz
fogyasztásra jár. A támogatás háztartásonként csak
egy személy részére állapítható meg.”
2. §
„15. § (1) A támogatás a fűtési szezon időtartama
alatt, azaz október, november, december, valamint
ezt követő január, február, március hónapokban
nyújtható be. A támogatás a kérelem benyújtása
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pótlék esetén a kifizető szerv által kiállított
igazolást,
egyedülálló, illetve gyermekét egyedül nevelő
kérelmező esetén az egyedülállóságról szóló
nyilatkozatot.

hónapjának 1. napjától állapítható meg az adott
fűtési szezon végéig, időarányosan. A támogatás
időarányos része jár abban az esetben is, ha a
kérelmező önhibájából lakóhelye év közben
megváltozott.”

(3) A támogatás összege havonta kerül átutalásra a
gáz- illetve távhőszolgáltató szervezet részére,
aki a jogosult számláján a támogatás összegét
jóváírja.”

„15. § (2) A kérelemhez csatolni kell
a) a kérelmező és a vele együtt élő személyek
jövedelemigazolását, számlavezető pénzintézet
nevét és a számlaszám megjelölését a 4. §-ban
foglaltak alapján, valamint vagyonnyilatkozatát,
b) a rendelkezésre álló a legutolsó havi adott névre,
lakcímre szóló gáz-, távhő-, elektromos számlát,
illetve a tüzelőolaj, a fa- és szén, vagy a PB gáz
megvásárlását igazoló számlát,
c) tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt
megállapított magasabb összegű családi pótlék
esetén a kifizető szerv által kiállított igazolást,
egyedülálló, illetve gyermekét egyedül nevelő
kérelmező esetén az egyedülállóságról szóló
nyilatkozatot.

„23. § (1) A polgármester kérelemre március és
szeptember
hónapban
5.000
Ft
összegű
gyógyszertámogatást nyújt a Budapest IX. kerületi
állandó bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen
tartózkodó, hetvenedik életévét betöltött kérelmező
részére, amennyiben a kérelmező családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj legkisebb
összegének háromszorosát, és részére a tárgyévet
megelőző év december 31-én közgyógyellátás nem
volt megállapítva. A kérelmet a tárgyév február 28.
napjáig, illetve augusztus 31. napjáig lehet benyújtani,
amely határidő jogvesztő.”

-

(3) A támogatás összege
a) havonta kerül átutalásra a gáz-, távhő-, illetve
elektromos szolgáltató szervezet részére, aki a
jogosult számláján a támogatás összegét jóváírja.
b) A tüzelőolaj, a fa- és szén, vagy a PB gáz
fogyasztást
igazoló
jogosultak
részére
időarányosan, a kérelmező nevére és a IX. kerületi
lakcímére kiállított számla összegének, de
legfeljebb 12.000,- forint összegig egy összegben,
postai úton, vagy folyószámlára történő utalással
kerül folyósításra. A kifizetés módjáról kérelmező
nyilatkozik.”
3. §
„23. § (1) A polgármester kérelemre március és
szeptember
hónapban
5.000
Ft
összegű
gyógyszertámogatást nyújt a Budapest IX. kerületi
állandó bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen
tartózkodó, hetvenedik életévét betöltött kérelmező
részére, amennyiben a kérelmező családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének
négyszeresét, és részére a tárgyévet megelőző év
december
31-én
közgyógyellátás
nem
volt
megállapítva. A kérelmet a tárgyév február 28.
napjáig, illetve augusztus 31. napjáig lehet benyújtani,
amely határidő jogvesztő.”

4. §
„Élelmiszer támogatás
31/A. §
(1) A polgármester kérelemre minden év áprilisában
támogatást nyújt a Budapest IX. kerületben
állandó bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező
és életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben
tartózkodó, a tárgyévben a 70. életévét betöltött
személynek személyenként, valamint a négyvagy
többgyermekes
család
részére
gyermekenként.
(2) A kérelem benyújtási határideje a tárgyév március
31. napja. A határidő elmulasztása jogvesztő.
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(3) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya
másolatát, illetve a kérelmező nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy életvitelszerűen a Budapest
IX. kerületben lakik, továbbá a gyermekeit saját
háztartásában neveli.
(4) A támogatás Erzsébet utalvány formájában
nyújtható,
összege
személyenként
és
gyermekenként egységesen 3.000,- forint.”
5. §
A rendelet módosítását hatályba léptető rendelkezés.
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