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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.) rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni
ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: 8/2015. rendelet) tartalmazza a Ferencvárosban lakó családok/személyek
részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat.
A 8/2015 (II. 24.) számú önkormányzati rendeletet áttekintve az alábbi módosításokra teszek
javaslatot:
 A rendelet 3. § (8) bekezdését javaslom az alábbira módosítani:
„(8) Az ebben a fejezetben meghatározott ellátásokra az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
Indokolás: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018.
január 1. napján történő hatályba lépése és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályon kívül helyezése indokolja a
módosítást.
 A rendelet 8. § -át javaslom egy új d) ponttal kiegészíteni:
„d) az illetékes járási hivatal határozatát, mely igazolja, hogy a kérelmező aktív
korúak ellátására nem jogosult.”
Indokolás: A Rendelet 7. § (3) bekezdésének j) pontja szerint nem állapítható meg a
jövedelempótló rendszeres támogatás, ha a kérelmező személy aktív korúak ellátására
jogosult. A feltétel igazolásához elengedhetetlenül szükséges az illetékes járási hivatal
igazolása, miszerint a kérelmező nem jogosult az aktív korúak ellátásra.
 A rendelet 14. § (1) bekezdésének bevezető mondatát javaslom az alábbira
módosítani:
„(1) A polgármester kérelemre fűtéstámogatást állapít meg annak a Budapest IX.
kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő
személynek,”
Indokolás: A módosítással tisztázásra kerül, hogy a támogatás kizárólag arra az ingatlanra
való tekintettel igényelhető, melyben a kerületben élő lakó ténylegesen, életvitelszerűen
is tartózkodik, megakadályozva ezzel, hogy nem lakott, vagy egyéb gazdasági
haszonszerzés céljára vásárolt, vagy fenntartott ingatlan esetében is jogosultságot
lehessen szerezni a támogatásra.
 A rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontját javaslom az alábbira módosítani:
A polgármester kérelemre fűtéstámogatást állapít meg annak a Budapest IX. kerületben
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek,

„d) akinek háztartásában tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb
összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy él,
és a háztartásban az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,”
Indokolás: A módosítás eredményeként a támogatási formát azok is igénybe tudják
venni, akik eddig ezt nem tudták megtenni.
 A rendelet 14. § (1) bekezdését javaslom egy új f) ponttal kiegészíteni:
A polgármester kérelemre fűtéstámogatást állapít meg annak a Budapest IX.
kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek,
„f) aki aktív korúak ellátásában, vagy időskorúak járadékában, vagy nyugdíj előtti
álláskeresési segélyben, vagy Ferencvárosi jövedelempótló rendszeres
támogatásában részesül, és a háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, és a 13.
§ (3) bekezdés b) pontjában felsorolt jogcímek valamelyikén lakik az érintett
ingatlanban,
és vagyona sem a kérelmezőnek, sem a vele együtt élő személy(ek)nek nincs.”
Indokolás: A módosítás eredményeként az Önkormányzat által nyújtott támogatásra
jogosultságot szerezhetnek a nyugdíjszerű ellátásban, illetve a családban élő kerületi
polgárokon túl azok az alacsony jövedelemmel rendelkező egyedülálló lakosok is, akik
az előzőekben nem részesülhettek a támogatásban.
 A rendelet 16. § (1) bekezdését javaslom az alábbira módosítani:
„(1) A polgármester kérelemre egy év időtartamra lakbértámogatást állapít meg a
Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező, ott életvitelszerűen élő, Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a tulajdonában álló lakás
bérlőjének.”
Indokolás: A módosítás eredményeként a Ferencvárosi lakbértámogatásra való
jogosultságot csak arra a lakásra szerezhet a kérelmező, ahol életvitelszerűen él.
 A rendelet 24. § (2) bekezdését javaslom az alábbira módosítani:
„(2) A közgyógytámogatás kizárólag a közgyógyellátásra kiadható, legalább hat
hónapon keresztül rendszeresen szedendő, vényköteles gyógyszerekre vonatkozóan
állapítható meg, amennyiben a havi rendszeresen szedendő gyógyszer költsége
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át és a
közgyógyellátásra kiadható vényköteles gyógyszerek költsége meghaladja az 500
forintot.”
Indokolás: A támogatás maximuma mellett meghatározásra kerül a kifizethető összeg
minimuma is a jogosultság megállapításának feltétele között. Amennyiben a támogatási
összeg 500 forint alatt lenne, úgy a támogatás nem kerül megállapításra. A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (8) bekezdésével
összhangban a támogatási minimum is megállapításra kerül a Ferencvárosi
közgyógytámogatás esetében is.
 A rendelet 24. § (4) bekezdését javaslom az alábbira módosítani:
„(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező legalább hat hónapon keresztül
rendszeresen
szedendő
havi
közgyógyellátásra
kiadható
vényköteles
gyógyszerszükségletéről szóló 30 napnál nem régebbi kezelőorvos által kiállított
igazolást, valamint az előbbi igazolás alapján kiállított gyógyszerenkénti
költségekről szóló gyógyszertári igazolást.”

Indokolás: A rendelet szövegének módosításával pontosításra kerül a támogatás
elbíráláshoz szükséges igazolások köre.
 A rendelet 24. § (8) bekezdését javaslom az alábbira módosítani:
„(8) Aki a közgyógytámogatás iránti kérelem benyújtásának hónapjában
rendelkezett az Szt. alapján érvényes közgyógyellátással vagy Ferencvárosi
közgyógytámogatással, annak az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a
polgármester a közgyógytámogatást a kérelem benyújtását követő hónap első
napjától állapíthatja meg egy év időtartamra.”
Indokolás: A méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás 2015. március 1. napját
követően kivezetésre került. Az előzőekben megállapításra került támogatások
jogosultsága megszűnt.
 A rendelet 24. §-t javaslom egy új (9) bekezdéssel kiegészíteni az alábbiak szerint:
„(9) A közgyógytámogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak
lejártát megelőző két hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultság
lejárta előtt legalább egy hónappal korábban befejeződik, az új jogosultság kezdő
időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.”
Indokolás: A rendelkezés módosításával a rendelet összhangban kerül a 1993. évi III.
törvény 50. § (5) bekezdésével. Az elmúlt évek gyakorlatból fakadó tapasztalat alapján a
kérelmezők a támogatás megszűnése előtt több hónappal benyújtották kérelmeiket. Ezek
a kérelmek a korábbiakban elutasításra kerültek, mivel részükre a támogatási időszak
még folyamatban volt.
 A rendelet 30. § (3) bekezdését javaslom az alábbira módosítani:
„(3) A karácsonyi támogatás mértéke:
a) az (1) bekezdés ba), bb), bd) és be) pontja alapján jogosultak részére az egy főre
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
aa) 150 % -át nem éri el, családonként 12 000,- Ft,
ab) 200 % -át nem éri el, családonként 8.000,- Ft,
ac) 300 % -át nem éri el, családonként 6.000,- Ft
az (1) bekezdés bb), bc) pontja alapján a karácsonyi támogatás összege a tartósan
beteg gyermekre 12.000,- Ft, továbbiakban gyermekenként a (3) bekezdés a)
pontjában meghatározott összeg 50 %-a.
A támogatás igény szerint a megadott folyószámlaszámra történő átutalással, vagy postai
úton kerül kifizetésre.”
Indokolás: A támogatás mértékének emelése, a családok, illetve a tartósan beteg
gyermeket nevelő családok terheinek enyhítését, valamint támogatását szolgálja.
 A rendelet 32. § (2) bekezdését javaslom az alábbira módosítani:
„A kérelem tárgyév augusztus 15. napjától október 31. napjáig nyújtható be. A
határidő elmulasztása jogvesztő.”
Indokolás: Pontosításra kerül a támogatás iránti kérelmek benyújtására biztosított
időtartam.
 A rendelet 33/A. § -át javaslom az alábbira módosítani:
„33/A. §
(1)
A polgármester a legalább kettő éve Budapest IX. kerületi lakóhellyel
rendelkező, és életvitelszerűen is Ferencváros közigazgatási területén élő törvényes
képviselő kérelmére a tárgyévben a legfeljebb 3. életévüket betöltő Budapest IX.
kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a kullancs terjesztette

agyvelőgyulladás, a Neisseria meningitidis „C” baktérium okozta fertőzések,
rotavírus okozta hasmenés és bárányhimlő megbetegedési veszély elhárítása
céljából beadott védőoltások összegét utólagosan megtéríti, amennyiben a család
egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének
a) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 400 %-át,
b) családban nevelkedő gyermekek esetében 350 %-át.
(2) A polgármester kérelemre a tárgyévben a 16., 17., 18., 19. és 20. életévét
betöltött Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkezők részére a HPV elleni 9
komponensű, beadott védőoltások összegét utólagosan megtéríti, amennyiben a
család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 300 %-át.
(3) A kérelmeket a kérelmezőnek, illetve kiskorú kérelmező esetében a törvényes
képviselőnek a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtania, az oltás beadása napjától
számított 3 naptári hónapon belül, és mellékelnie szükséges a saját és
gyermeke/gyermekei lakcímét és társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ) igazoló
hatósági igazolványok másolatait és a család havi jövedelmének igazolását, a
védőoltás(ok) vételét igazoló, a törvényes képviselő nevére és lakcímére kiállított
számlá(ka)t, valamint a védőoltás(ok) beadása megtörténtét igazoló orvosi igazolást.
(4) A pénzben megállapított támogatás a megadott folyószámlára történő utalással,
valamint – annak hiányában – postai úton kerül kifizetésre.
(5) A polgármester az (1) bekezdés szerinti védőoltások összegének utólagos
megtérítését a Budapest IX. kerületi, legalább kettő éve érvényes tartózkodási hellyel
rendelkező törvényes képviselő kérelemére, legfeljebb a 3. életévüket betöltött
Budapest IX. kerületi tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére is
engedélyezheti.
Indokolás: Az emelt jövedelemhatár mellett, a szabad orvosválasztás jogának
érvényesítésével, várhatóan nagyobb számú kérelmező válik jogosulttá a védőoltások
beadásának lehetőségére, az oltóanyagok teljes összegének utólagos megtérítésével,
valamint hatékonyabb költségvetési gazdálkodás érvényesíthető.
A HPV elleni négykomponensű oltóanyag országos forgalmazása 2018. október 2-től
megszűnik, helyette a 9 komponensű, nagyobb védettséget biztosító oltóanyag
szerepeltetése javasolt szakmai szempontok alapján.
 A rendelet 34. § -át javaslom az alábbi új (4) és (5) bekezdéssel kiegészíteni:
„(4) A támogatás iránti kérelmet a törvényes képviselő nyújthatja be az adott tanév
augusztus 15. napjától. Amennyiben a törvényes képviselő több gyermek számára
nyújt be kérelmet, azt az intézmény megnevezésével egy kérelemben teheti meg.
(5) A támogatás egy tanévre állapítható meg a kérelem benyújtása napjától, de
legkorábban az adott tanév szeptember 01. napjától.”
Indokolás: A módosítással pontosításra kerül a támogatás iránti kérelmek benyújtásának
időszaka és módja.
 A rendelet 43. § -át javaslom hatályon kívül helyezni.
Indokolás: A korábbi rendelkezés szerinti HPV elleni oltóanyag, 2018. október 2-től
megszűnik. A támogatás technikai módosításként átkerül a Rendelet 33/A. §-ba, így az
oltásokkal foglalkozó szakaszok egységesítésre kerülnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglalt javaslatok
figyelembevételével alkossa meg a rendeletet.
Mellékletek: 1. számú melléklet a 8/2015. Rendelet módosítása
2. számú melléklet a rendelet indokolása
3. számú melléklet hatásvizsgálati lap
4. számú melléklet két hasábos táblázat
Budapest, 2018. 06. 05.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2018. (……) önkormányzati rendeletet
ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Döntési javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotja a ……/2018. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2018. (……) önkormányzati rendeletét .
Határidő:
15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
dr. Dombóvári Csaba jegyző a kifüggesztésért

előterjesztés 1. számú melléklete
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2018. (……) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g)
pontjában, valamint 26. §-ában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló l997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, valamint 162. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a Pénzügyi és
Ellenőrzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (8) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(8) Az ebben a fejezetben meghatározott ellátásokra az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
2. §
A Rendelet 8. §-a az alábbi új d) ponttal egészül ki:
„d) az illetékes járási hivatal elutasító határozatát, mely igazolja, hogy a kérelmező
aktív korúak ellátására nem jogosult.”
3. §
A Rendelet 14. § (1) bekezdésének bevezető mondata az alábbiak szerint módosul:
„(1) A polgármester kérelemre fűtéstámogatást állapít meg annak a Budapest IX.
kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő
személynek,”
4. §
A Rendelet 14. §-ának (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„d) akinek háztartásában tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb
összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy él,
és a háztartásban az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,”
5. §
A Rendelet 14. §-ának (1) bekezdése kiegészül egy új f) ponttal az alábbiak szerint:
„f) aki aktív korúak ellátásában, vagy időskorúak járadékában, vagy nyugdíj előtti
álláskeresési segélyben, vagy Ferencvárosi jövedelempótló rendszeres
támogatásában részesül, és a háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, és a 13. §
(3) bekezdés b) pontjában felsorolt jogcímek valamelyikén lakik az érintett
ingatlanban,
és vagyona sem a kérelmezőnek, sem a vele együtt élő személy(ek)nek nincs.”

6. §
A Rendelet 16. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A polgármester kérelemre egy év időtartamra lakbértámogatást állapít meg a
Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező, ott életvitelszerűen élő, Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a tulajdonában álló lakás
bérlőjének.”
7. §
A Rendelet 24. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A közgyógytámogatás kizárólag a közgyógyellátásra kiadható, legalább hat
hónapon keresztül rendszeresen szedendő, vényköteles gyógyszerekre vonatkozóan
állapítható meg, amennyiben a havi rendszeresen szedendő gyógyszer költsége
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át és a
közgyógyellátásra kiadható vényköteles gyógyszerek költsége meghaladja az 500
forintot.”
8. §
A Rendelet 24. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező legalább hat hónapon keresztül
rendszeresen
szedendő
havi
közgyógyellátásra
kiadható
vényköteles
gyógyszerszükségletéről szóló 30 napnál nem régebbi kezelőorvos által kiállított
igazolást, valamint az előbbi igazolás alapján kiállított gyógyszerenkénti
költségekről szóló gyógyszertári igazolást.”
9. §
A Rendelet 24. §-ának (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(8) Aki a közgyógytámogatás iránti kérelem benyújtásának hónapjában
rendelkezett az Szt. alapján érvényes közgyógyellátással vagy Ferencvárosi
közgyógytámogatással, annak az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a
polgármester a közgyógytámogatást a kérelem benyújtását követő hónap első
napjától állapíthatja meg egy év időtartamra.”
10. §
A Rendelet 24. §-a egy új (9) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:
„(9) A közgyógytámogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak
lejártát megelőző két hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultság
lejárta előtt legalább egy hónappal korábban befejeződik, az új jogosultság kezdő
időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.”
11. §
A Rendelet 30. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A karácsonyi támogatás mértéke:
a) az (1) bekezdés ba), bb), bd) és be) pontja alapján jogosultak részére az egy főre
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
aa) 150 % -át nem éri el, családonként 12 000,- Ft,
ab) 200 % -át nem éri el, családonként 8 000,- Ft,
ac) 300 % -át nem éri el, családonként 6 000,- Ft
az (1) bekezdés bb), bc) pontja alapján a karácsonyi támogatás összege a
tartósan beteg gyermekre a támogatás összege 12.000,- Ft, továbbiakban
gyermekenként a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg 50 %-a,

A támogatás igény szerint a megadott folyószámlaszámra történő átutalással, vagy
postai úton kerül kifizetésre.”
12. §
A Rendelet 32. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A kérelem tárgyév augusztus 15. napjától október 31. napjáig nyújtható be. A
határidő elmulasztása jogvesztő.”
13. §
A Rendelet 33/A. §-a az alábbiak szerint módosul:
„33/A. §
(1) A polgármester a legalább kettő éve Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, és
életvitelszerűen is Ferencváros közigazgatási területén élő törvényes képviselő
kérelmére a tárgyévben a legfeljebb 3. életévüket betöltő Budapest IX. kerületi
lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, a
Neisseria meningitidis „C” baktérium okozta fertőzések, rotavírus okozta hasmenés
és bárányhimlő megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott védőoltások
összegét utólagosan megtéríti, amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
a) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 400 %-át,
b) családban nevelkedő gyermekek esetében 350 %-át.
(2) A polgármester kérelemre a tárgyévben a 16., 17., 18., 19. és 20. életévét
betöltött Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkezők részére a HPV elleni 9
komponensű, beadott védőoltások összegét utólagosan megtéríti, amennyiben a
család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 300 %-át.
(3) A kérelmeket a kérelmezőnek, illetve kiskorú kérelmező esetében a törvényes
képviselőnek a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtania, az oltás beadása napjától
számított 3 naptári hónapon belül, és mellékelnie szükséges a saját és
gyermeke/gyermekei lakcímét és társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ) igazoló
hatósági igazolványok másolatait és a család havi jövedelmének igazolását, a
védőoltás(ok) vételét igazoló, a törvényes képviselő nevére és lakcímére kiállított
számlá(ka)t, valamint a védőoltás(ok) beadása megtörténtét igazoló orvosi igazolást.
(4) A pénzben megállapított támogatás a megadott folyószámlára történő utalással,
valamint – annak hiányában – postai úton kerül kifizetésre.
(5) A polgármester az (1) bekezdés szerinti védőoltások összegének utólagos
megtérítését a Budapest IX. kerületi, legalább kettő éve érvényes tartózkodási hellyel
rendelkező törvényes képviselő kérelemére, legfeljebb a 3. életévüket betöltött
Budapest IX. kerületi tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére is
engedélyezheti.
14. §
A Rendelet 34. §-a kiegészül egy új (4) és (5) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„(4) A támogatás iránti kérelmet a törvényes képviselő nyújthatja be az adott tanév
augusztus 15. napjától. Amennyiben a törvényes képviselő több gyermek számára
nyújt be kérelmet, azt az intézmény megnevezésével egy kérelemben teheti meg.
(5) A támogatás egy tanévre állapítható meg a kérelem benyújtása napjától, de
legkorábban az adott tanév szeptember 01. napjától.”

15. §
A Rendelet 43. §-a hatályát veszti.
16. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
Budapest, 2018. június 8.

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Dombóvári
jegyző

Csaba

előterjesztés 2. számú melléklete
Általános indokolás
A rendelet hatálybalépése óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai, az önkormányzat
gazdasági érdeke szükségessé tette a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és
támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítását.
A rendelet tervezet részletes indokolása
1. §-hoz
Az Ör 3. § (8) bekezdésének módosítását az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény 2018. január 1. napján történő hatályba lépése és a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályon
kívül helyezése tette szükségessé.
2. §-hoz
Az Ör 8. § (1) bekezdésének d) pontjával való kiegészítése a rendelet 7. § (3) bekezdésének
j) pontja szerint nem állapítható meg a jövedelempótló rendszeres támogatás, ha a kérelmező
személy aktív korúak ellátására jogosult. A feltétel igazolásához elengedhetetlenül
szükséges az illetékes járási hivatal igazolása, miszerint a kérelmező nem jogosult az aktív
korúak ellátásra.
3. §-hoz
Az Ör 14. § (1) bekezdés bevezető mondatának módosítása a rendelkezés pontosítása miatt
vált szükségessé. Eredményeként tisztázásra került, hogy a támogatás kizárólag arra az
ingatlanra való tekintettel igényelhető, melyben a kerületben élő lakó ténylegesen,
életvitelszerűen is tartózkodik, megakadályozva ezzel, hogy olyan nem lakott, vagy egyéb
gazdasági haszonszerzés céljára vásárolt, vagy fenntartott ingatlan esetében is jogosultságot
lehessen szerezni erre a támogatásra.
4. §-hoz
Az Ör 14. § (1) bekezdésének d) pontjának kiegészítése azért vált szükségessé, hogy a
támogatási formát azok is igénybe tudják venni, akik eddig ezt nem tudták megtenni.
5. §-hoz
Az Ör 14. § (1) bekezdésének f) pontjával való kiegészítése a támogatási forma kiszélesítése
miatt vált szükségessé. A módosítás eredményeként az Önkormányzat által nyújtott
támogatásra jogosultságot szerezhetnek a nyugdíjszerű ellátásban, illetve a családban élő
kerületi polgárokon túl azok az alacsony jövedelemmel rendelkező egyedülálló lakosok is,
akik az előzőekben nem részesülhettek a támogatásban.
6. §-hoz
Az Ör 16. § (1) bekezdésének módosítása a rendelkezés pontosítása és egységesítése miatt
vált szükségessé. A Ferencvárosi lakbértámogatásra való jogosultságot csak arra a lakásra
szerezhet a kérelmező, ahol életvitelszerűen él.
7. §-hoz

Az Ör 24. § (2) bekezdésének módosítása a rendelkezés pontosítása miatt vált szükségessé.
A támogatás maximuma mellett meghatározásra került a kifizethető összeg minimuma is a
jogosultság megállapításának feltétele között. Amennyiben a támogatási összeg 500 forint
alatt lenne, úgy a támogatás nem kerül megállapításra. A támogatási minimum megállapítása
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (8)
bekezdésével kerül összhangba.
8. §-hoz
Az Ör 24. § (4) bekezdésének módosítása a támogatás elbíráláshoz mellékelt igazolások
benyújthatóságának pontosítása miatt vált szükségessé.
9. §-hoz
Az Ör 24. § (8) bekezdésének módosítása jogszabályi környezet változása miatt vált
szükségessé. A méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás 2015. március 1. napját
követően benyújtott kérelmek esetében nem állapítható meg. az előzőekben megállapításra
került támogatások jogosultsága megszűnt.
10. §-hoz
Az Ör 24. § (9) bekezdéssel való kiegészítése a rendelkezés pontosítása miatt vált
szükségessé. A rendelet összhangban kerül a 1993. évi III. törvény 50. § (5) bekezdésével.
Az elmúlt évek gyakorlatból fakadó tapasztalat alapján a kérelmezők a támogatás
megszűnése előtt több hónappal benyújtották kérelmeiket. Ezek a kérelmek a korábbiakban
elutasításra kerültek, mivel részükre a támogatási időszak még folyamatban volt.
11. §-hoz
Az Ör 30. § (3) bekezdésének módosítását az előző év adatai alapján a költségvetési soron
lévő előirányzat felhasználása teszi lehetővé. A támogatás mértékének emelése, a családok,
illetve a tartósan beteg gyermeket nevelő családok terheinek enyhítését, valamint
támogatását szolgálja.
12. §-hoz
Az Ör 32. § (2) bekezdésének módosítása a támogatás iránt benyújtott kérelmek
benyújtásának időszaka került pontosításra.
13. §-hoz
Az Ör 33/A. § bekezdésének módosítására azért került sor, mert az emelt jövedelemhatár
mellett, a szabad orvosválasztás jogának érvényesítésével, várhatóan nagyobb számú
kérelmező válik jogosulttá a védőoltások beadásának lehetőségére, az oltóanyagok teljes
összegének utólagos megtérítésével, valamint hatékonyabb költségvetési gazdálkodás
érvényesíthető.
A HPV elleni négykomponensű oltóanyag országos forgalmazása 2018. október 2-től
megszűnik, helyette a 9 komponensű, nagyobb védettséget biztosító oltóanyag szerepeltetése
javasolt szakmai szempontok alapján.
14. §-hoz
Az Ör 34. § (4) és (5) bekezdésekkel való kiegészítése révén a támogatás iránti kérelmek
benyújtásának időszaka és módja került pontosításra.
15. §-hoz

Az Ör 43. § kivezetésére azért került sor, mert a korábbi rendelkezés szerinti HPV elleni
oltóanyag, 2018. október 2-től megszűnik.
16. §-hoz
Az Ör hatályba lépéséről, átmeneti rendelkezéseiről rendelkezik.

előterjesztés 3. számú melléklete
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításához
1. Társadalmi hatások
A rendelet-tervezet elfogadásának társadalmi hatása csekély jelentőségű.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak alapján az Önkormányzat bevételeit, kiadásait érdemben nem
befolyásolja.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendelet-módosításnak környezeti következményei nincsenek.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet-módosítás többlet adminisztratív terhet csekély mértékben jelent.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet-módosítás elmaradása nem jár következményekkel.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet módosítása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és
tárgyi feltételt nem igényel.

előterjesztés 4. számú melléklete
Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére
3. §
3. §
(8) Az ebben a fejezetben meghatározott (8) Az ebben a fejezetben meghatározott
ellátásokra a közigazgatási hatósági eljárás ellátásokra az általános közigazgatási
és szolgáltatás általános szabályairól szóló rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell rendelkezéseit kell alkalmazni.
alkalmazni.
8.§
8.§
A
7.
§
szerinti
rendszeres
támogatás iránti
A 7. § szerinti rendszeres támogatás iránti
kérelemhez
mellékelni
kell
kérelemhez mellékelni kell
a) a 7. § (1) a) pont szerinti esetben orvos a) a 7. § (1) a) pont szerinti esetben orvos
szakértői szerv által kiadott szakértői
szakértői szerv által kiadott szakértői
véleményt,
véleményt,
b) a 7. § (1) b) pont szerinti esetben a
b) a 7. § (1) b) pont szerinti esetben a
terhesgondozási könyv másolatát,
terhesgondozási könyv másolatát,
c) a 7. § (1) c) pont szerinti esetben a kezelést
c) a 7. § (1) c) pont szerinti esetben a
végző szakorvos által kiállított igazolást a
kezelést végző szakorvos által kiállított
rendszeres orvosi kezelés fennállásáról.
igazolást a rendszeres orvosi kezelés d) az illetékes járási hivatal elutasító
fennállásáról.
határozatát, mely igazolja, hogy a kérelmező
aktív korúak ellátására nem jogosult.

14.§ Ferencvárosi fűtéstámogatás

14.§ Ferencvárosi fűtéstámogatás

A polgármester kérelemre fűtéstámogatást állapít
meg annak a Budapest IX. kerületben lakóhellyel
vagy
tartózkodási
hellyel
rendelkező
személynek,
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 mindenkori legkisebb összegének 300
%-át,

(1) A polgármester kérelemre fűtéstámogatást
állapít meg annak a Budapest IX. kerületben
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
és ott életvitelszerűen élő személynek,
d) akinek háztartásában tartós betegség vagy
súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű
családi
pótlékban
vagy
fogyatékossági
támogatásban részesülő személy él, és a
háztartásban az együtt élő személyek egy főre
jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének 300 %-át,
f) aki aktív korúak ellátásában, vagy időskorúak
járadékában, vagy nyugdíj előtti álláskeresési
segélyben, vagy Ferencvárosi jövedelempótló
rendszeres támogatásában részesül, és a
háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150%-át,
és a 13. § (3) bekezdés b) pontjában felsorolt
jogcímek valamelyikén lakik az érintett
ingatlanban,
és vagyona sem a kérelmezőnek, sem a vele
együtt élő személy(ek)nek nincs.

16.§ Ferencvárosi lakbértámogatás

16.§ Ferencvárosi lakbértámogatás

(1) A polgármester kérelemre egy év időtartamra
lakbértámogatást állapít meg a Budapest IX.
kerületben lakóhellyel rendelkező, Budapest
Főváros
IX.
Kerület
Ferencváros
Önkormányzatának a tulajdonában álló lakás
bérlőjének.

(1) A polgármester kérelemre egy év időtartamra
lakbértámogatást állapít meg a Budapest IX.
kerületben
lakóhellyel
rendelkező,
ott
életvitelszerűen élő, Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának a
tulajdonában álló lakás bérlőjének.

24.§ Ferencvárosi közgyógytámogatás
(2) A közgyógytámogatás kizárólag a
közgyógyellátásra kiadható, legalább hat
hónapon keresztül rendszeresen szedendő,

24.§ Ferencvárosi közgyógytámogatás
(2) A közgyógytámogatás kizárólag a
közgyógyellátásra kiadható, legalább hat
hónapon keresztül rendszeresen szedendő,

vényköteles gyógyszerekre vonatkozóan
állapítható meg, amennyiben a havi
rendszeresen szedendő gyógyszer költsége
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20 %-át.

(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező
legalább hat hónapon keresztül rendszeresen
szedendő havi közgyógyellátásra kiadható
vényköteles gyógyszerszükségletéről szóló
kezelőorvos által kiállított igazolást,
valamint az előbbi igazolás alapján kiállított
gyógyszerenkénti
költségekről
szóló
gyógyszertári igazolást.
(8) Aki a közgyógytámogatás iránti kérelem
benyújtásának hónapjában rendelkezett az
Szt. alapján érvényes közgyógyellátással
vagy méltányossági jogcímen megállapított
közgyógyellátással,
annak
az
(1)
bekezdésben
foglaltaktól
eltérően
a
polgármester a közgyógytámogatást a
kérelem benyújtását követő hónap első
napjától állapíthatja meg egy év időtartamra.

30. § Karácsonyi támogatás
(3) A karácsonyi támogatás mértéke:
a) az (1) bekezdés ba), bb), bd) és be) pontja
alapján jogosultak részére az egy főre jutó
jövedelem a öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének
aa) 150 % -át nem éri el, családonként 12
000,- Ft,
ab) 200 % -át nem éri el, családonként 8
000,- Ft,
ac) 300 % -át nem éri el, családonként 5
000,- Ft
az (1) bekezdés bc) pontja alapján a
karácsonyi
támogatás
összege
gyermekenként a (3) bekezdés a)
pontjában meghatározott összeg 50 %-a,
A támogatás igény szerint a megadott
folyószámlaszámra történő átutalással,
vagy postai úton kerül kifizetésre.
32. § Ferencvárosi iskolakezdési
támogatás
(2) A kérelem benyújtási határideje a tárgyév

vényköteles gyógyszerekre vonatkozóan
állapítható meg, amennyiben a havi
rendszeresen szedendő gyógyszer költsége
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20 %-át és a
közgyógyellátásra kiadható vényköteles
gyógyszerek költsége meghaladja az 500
forintot.
(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező
legalább hat hónapon keresztül rendszeresen
szedendő havi közgyógyellátásra kiadható
vényköteles gyógyszerszükségletéről szóló
30 napnál nem régebbi kezelőorvos által
kiállított igazolást, valamint az előbbi
igazolás alapján kiállított gyógyszerenkénti
költségekről szóló gyógyszertári igazolást.
(8) Aki a közgyógytámogatás iránti kérelem
benyújtásának hónapjában rendelkezett az
Szt. alapján érvényes közgyógyellátással,
annak az (1) bekezdésben foglaltaktól
eltérően
a
polgármester
a
közgyógytámogatást a kérelem benyújtását
követő hónap első napjától állapíthatja meg
egy év időtartamra.
„(9) A közgyógytámogatás iránti kérelem a
jogosultság időtartama alatt, annak lejártát
megelőző két hónapban is benyújtható.
Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta
előtt legalább egy hónappal korábban
befejeződik, az új jogosultság kezdő
időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát
követő napot kell megállapítani.”
30. § Karácsonyi támogatás
(3) A karácsonyi támogatás mértéke:
a) az (1) bekezdés ba), bb), bd) és be) pontja
alapján jogosultak részére az egy főre
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
aa) 150 % -át nem éri el, családonként
12 000,- Ft,
ab) 200 % -át nem éri el, családonként
8.000,- Ft,
ac) 300 % -át nem éri el, családonként
6.000,- Ft
az (1) bekezdés bb), bc) pontja alapján a
karácsonyi támogatás összege a tartósan
beteg
gyermekre
12.000,Ft,
továbbiakbangyermekenként
a
(3)
bekezdés a) pontjában meghatározott
összeg 50 %-a,
A támogatás igény szerint a megadott
folyószámlaszámra történő átutalással,
vagy postai úton kerül kifizetésre.
32. § Ferencvárosi iskolakezdési
támogatás
(2) A kérelem tárgyév augusztus 15. napjától

szeptember 30. napja. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
33/A. §
Védőoltások Ferencvárosban
(1) A polgármester a legalább kettő éve
Budapest
IX.
kerületi
lakóhellyel
rendelkező,
és
életvitelszerűen
is
Ferencváros közigazgatási területén élő
törvényes képviselő kérelmére a tárgyévben
a legfeljebb 3. életévüket betöltő Budapest
IX.
kerületi
lakóhellyel
rendelkező
gyermekek
részére
a
Ferencvárosi
Egészségügyi
Szolgáltató
Közhasznú
Nonprofit Kft-n keresztül a kullancs
terjesztette agyvelőgyulladás, járványos
agyhártyagyulladás,
rotavírus
okozta
hasmenés és bárányhimlő megbetegedési
veszély
elhárítása
céljából
beadott
védőoltásokat biztosítja, amennyiben a
család egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének
a) gyermekét egyedül nevelő szülő
esetében 350 %-át,
b) családban nevelkedő gyermekek
esetében 300 %-át.
(2) A kérelmeket a törvényes képviselőnek a
Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtania, és
mellékelnie szükséges a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány másolatát és a család
havi jövedelmének igazolását.

(3) A polgármester az (1) bekezdés szerinti
védőoltásokat a Budapest IX. kerületi,
legalább kettő éve érvényes tartózkodási
hellyel rendelkező törvényes képviselő
kérelemére, legfeljebb a 3. életévüket
betöltött Budapest IX. kerületi tartózkodási
hellyel rendelkező gyermekek részére is
engedélyezheti.

október 31. napjáig nyújtható be. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
33/A. §
Védőoltások Ferencvárosban
(1)
A polgármester a legalább kettő éve
Budapest
IX.
kerületi
lakóhellyel
rendelkező,
és
életvitelszerűen
is
Ferencváros közigazgatási területén élő
törvényes képviselő kérelmére a tárgyévben
a legfeljebb 3. életévüket betöltő Budapest
IX.
kerületi
lakóhellyel
rendelkező
gyermekek részére a kullancs terjesztette
agyvelőgyulladás, a Neisseria meningitidis
„C” baktérium okozta fertőzések, rotavírus
okozta
hasmenés
és
bárányhimlő
megbetegedési veszély elhárítása céljából
beadott védőoltások összegét utólagosan
megtéríti, amennyiben a család egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
a) gyermekét egyedül nevelő szülő
esetében 400 %-át,
b) családban nevelkedő gyermekek
esetében 350 %-át.
(2) A polgármester kérelemre a tárgyévben a
16., 17., 18., 19. és 20. életévét betöltött
Budapest
IX.
kerületi
lakóhellyel
rendelkezők részére a HPV elleni 9
komponensű, beadott védőoltások összegét
utólagosan megtéríti, amennyiben a család
egy főre jutó havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 300 %-át.
(3) A kérelmeket a kérelmezőnek, illetve
kiskorú kérelmező esetében a törvényes
képviselőnek a Polgármesteri Hivatalhoz
kell benyújtania, az oltás beadása napjától
számított 3 naptári hónapon belül, és
mellékelnie
szükséges
a
saját
és
gyermeke/gyermekei
lakcímét
és
társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ)
igazoló hatósági igazolványok másolatait és
a család havi jövedelmének igazolását, a
védőoltás(ok) vételét igazoló, a törvényes
képviselő nevére és lakcímére kiállított
számlá(ka)t, valamint a védőoltás(ok)
beadása megtörténtét igazoló orvosi
igazolást.
(4) A pénzben megállapított támogatás a
megadott folyószámlára történő utalással,
valamint – annak hiányában – postai úton
kerül kifizetésre.
(5) A polgármester az (1) bekezdés szerinti
védőoltások
összegének
utólagos
megtérítését a Budapest IX. kerületi,

34. § Ferencvárosi gyermekétkeztetési
támogatás

43. §
HPV elleni védőoltás biztosítása
Ferencvárosban
Az Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság a törvényes képviselő kérelmére
engedélyezheti a tárgyévben a 13., 14., 15.,
16., 17. és 18. életévét betöltött Budapest IX.
kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek
részére a HPV elleni 4 komponensű
védőoltás biztosítását.

legalább kettő éve érvényes tartózkodási
hellyel rendelkező törvényes képviselő
kérelemére, legfeljebb a 3. életévüket
betöltött Budapest IX. kerületi tartózkodási
hellyel rendelkező gyermekek részére is
engedélyezheti.
34. § Ferencvárosi gyermekétkeztetési
támogatás
(4) A támogatás iránti kérelmet a törvényes
képviselő nyújthatja be az adott tanév
augusztus 15. napjától. Amennyiben a
törvényes képviselő több gyermek számára
nyújt be kérelmet, azt az intézmény
megnevezésével egy kérelemben teheti
meg.
(5) A támogatás egy tanévre állapítható meg
a kérelem benyújtása napjától, de
legkorábban az adott tanév szeptember 01.
napjától.

