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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
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.”
(3) 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 négy- vagy
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. február …
dr. Bácskai János
polgármester

dr. Nagy Hajnalka
jegyző
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