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a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június ..-i ülésére 

 
 
Tárgy:  a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 

26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    dr. Hosszú Károly irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Humán Ügyek Bizottsága 2014. június 25. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Ügyiratszám: Kp/69-15/2014/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 Képviselő-testület 2014. június 5. napján döntött a 26/2013. Rendelet módosításáról az új 

támogatási formák bevezetése, valamint egyéb módosítások kapcsán.  

 

 

A 26/2013. Rendelet módosítására teszek javaslatot az alábbi indokok alapján.  

 

1. 

Az önkormányzat a 2013/2014. évben első ízben a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központon (KLIK)  keresztül biztosította a tankönyveket az önkormányzat fenntartásában 

működő köznevelési intézményekben tanuló, a Ferencvárosban bejelentett lakóhellyel 

rendelkező diákok (általános, közép- és szakiskolák) részére. 

 

A KLIK IX. Tankerülete a 2014/2015. évre megfelelő gyakorlatot alakított ki a tankönyv 

támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatban és a Tankerületi Igazgató Asszony 

tájékoztatása alapján továbbra is vállalják a tankönyv támogatásokkal kapcsolatos 

adminisztrációt és az elszámolást önkormányzatunk felé.  

 

A jelenleg hatályos 26/2013. Rendelet alapján az önkormányzat fenntartásában működő 

köznevelési intézményekben tanuló, a Ferencvárosban bejelentett lakóhellyel rendelkező 

diákok törvényes képviselőinek kérelmet kellene benyújtaniuk az önkormányzat felé a 

tankönyv támogatás megállapítására, aminek összegét utólag utalnánk a jogosultak részére.  

 

Önkormányzatunk célja, hogy a Ferencvárosban bejelentett lakóhellyel rendelkező, az 

önkormányzat fenntartásában működő, illetve egyházi köznevelési intézmények diákjai 

ingyenesen juthassanak a tankönyvekhez. Vélelmezhetően nem minden törvényes képviselő 

nyújtaná be a kérelmét, esetleg a kiutalt támogatást nem a tankönyvek megvásárlására 

fordítaná, így javasolom, hogy egyrészt a 2014/2015. tanévben is az állami, valamint az 

egyházi fenntartón keresztül biztosítsuk a diákok részére a szükséges tankönyveket. 

 

Másrészt Budapest IX. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező, nem a Ferencvárosban 

működő köznevelési intézményekben tanulók esetében (családjuk jövedelmétől függetlenül) a 

törvényes képviselő kérelem benyújtási lehetősége továbbra is hatályban maradjon.   
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2. 

A Képviselő-testület a 2014. június 5-i ülésén döntött az új támogatási forma, az 

„Iskolakezdési támogatás” bevezetéséről. 

Az iskolakezdés támogatás a Ferencvárosban bejelentett lakóhellyel rendelkező, három vagy 

többgyermekes, a tartósan beteg gyermeket nevelő családok, valamint a gyermeküket 

egyedül nevelő szülők nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) tanulói részére a 

törvényes képviselő kérelme alapján 3.000,-Ft értékben kerül megállapításra, amit - a 

jelenleg hatályos rendelet alapján - Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány formájában nyújtunk.  

 

Az eddigi jelzések alapján az utalványok átvétele, azok beváltása a szülők részére 

nehézségeket okozhat, ezért javasolom, hogy a támogatás kifizetése a jogosultak számára 

megadott folyószámlaszámra történő átutalással, valamint – folyószámla hiányában – postai 

úton történő átvétellel történjen. 
 

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.  

 

 

Mellékletek: 1. számú melléklet a 26/2013. Rendelet módosítása 

 2. számú melléklet a rendelet indokolása 

 3. számú melléklet hatásvizsgálati lap 

 4. számú melléklet két hasábos táblázat 

 

Budapest, 2014. június 16.  

 

 

 dr. Bácskai János s.k. 

 polgármester 
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I.  

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. (VI. ...) önkormányzati rendeletet 

ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Határidő: 2014. június ... 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

Döntési javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megalkotja az 1. számú melléklet szerint a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 

támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

….../2014. (VI. ...) önkormányzati rendeletét.  

 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

  dr. Nagy Hajnalka jegyző a kifüggesztésért 
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előterjesztés 1. számú melléklete 

 

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. § 

 

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 31/B. § (4) bekezdés helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„(4)  A pénzben megállapított támogatás a megadott folyószámlára történő utalással, valamint 

– annak hiányában – postai úton kerül kifizetésre. A támogatás összege tanulónként 

egységesen 3.000,- forint.” 

2. § 

 

(1) Az Ör. 42. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester a kerületben az önkormányzat által működtetett és a Budapest IX. 

kerület közigazgatási területén működő egyházi fenntartású köznevelési intézmények 

(általános, közép- és szakiskolák) Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel 

rendelkező nappali tagozatos tanulói után az intézményi adatszolgáltatás alapján 

a) az 1-8. osztályban a szükséges taneszköz-csomagot biztosítja, 

b)  a 3-12. osztályban a szükséges tankönyveket  

a fenntartó intézményen keresztül biztosítja az 1. számú melléklet szerint meghatározott 

összeghatárokig (továbbiakban: támogatás).” 

 

(2) Az Ör. 42. §-a kiegészül egy új (1a) bekezdéssel az alábbiak szerint: 

„(1a) A polgármester az (1) bekezdés b) pontja alapján biztosított támogatás - jogosultak 

száma és az 1. számú melléklet szerinti maximális összeg alapján meghatározott - 

keretösszegén belül az évfolyamok közötti átcsoportosítást engedélyezhet a fenntartó 

intézmény kérelme alapján legkésőbb az elszámolás befejezéséig.” 

 

3. §. 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.   

 

Budapest, 2014. június  

  

dr. Bácskai János       Dr. Nagy Hajnalka  

polgármester        jegyző 
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előterjesztés 2. számú melléklete 

 

 

Általános indokolás 

 

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

módosításával a jogosultak egyszerűbb módos juthatnak a megállapított támogatásokhoz.   

 

 

A rendelet tervezet részletes indokolása  

 

 

1. §-hoz 

 

Az Ör. 31/B. § (4) bekezdés módosításával a támogatásra jogosultak könnyebben 

hozzájuthatnak a támogatási összeghez. 

 

2. §-hoz 

 

Az Ör. 42. § módosításával a támogatottak köre, valamint a támogatás  módja kerül 

meghatározásra.  

 

3. §-hoz 

 

A hatályba lépésről rendelkezik.  
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előterjesztés 3. számú melléklete  

 

 

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 jogosultak egyszerűbb 

módon juthassanak a megállapított támogatásokhoz.     

 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai 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 módosításával az adminisztráció csökken.        

 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet módosításával a támogatásra jogosultak könnyebben juthatnak a támogatásokhoz.  

 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, 

a pénzügyi feltételeket az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosított.     
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előterjesztés 4. számú melléklete 

 

Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére 

 
 

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 

támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) 

önkormányzati rendelet 

(hatályos szöveg) 

 

 

 

„31/B. § (4) A támogatás Gyermekvédelmi 

Erzsébet utalvány formájában nyújtható, összege 

tanulónként egységesen 3.000,- forint.” 

 

 

 

 

 

„42. § A polgármester a kerületben az 

önkormányzat által működtetett és a 

Budapest IX. kerület közigazgatási területén 

működő egyházi fenntartású köznevelési 

intézmények (általános, közép- és 

szakiskolák) Budapest IX. kerületi állandó 

bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali 

tagozatos tanulói részére  

a) az intézményi adatszolgáltatás alapján 

az 1-8. osztályban a szükséges 

taneszköz-csomagot biztosít, 

 b) a törvényes képviselő kérelmére a 3-12. 

osztályban a szükséges tankönyvek 

megvásárlásához támogatást biztosít  

az 1. számú melléklet szerint meghatározott 

összeghatárokig.” 

 

 

 

 

 

 

…../2014. (……) önkormányzati rendelet 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 

támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

(módosítani javasolt szöveg) 

 

1. § 

„31/B. § „(4)  A pénzben megállapított támogatás 

a megadott folyószámlára történő utalással, 

valamint – annak hiányában – postai úton 

kerül kifizetésre. A támogatás összege 

tanulónként egységesen 3.000,- forint.” 

 

2. § 

 

„42. § (1) A polgármester a kerületben az 

önkormányzat által működtetett és a 

Budapest IX. kerület közigazgatási területén 

működő egyházi fenntartású köznevelési 

intézmények (általános, közép- és 

szakiskolák) Budapest IX. kerületi állandó 

bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali 

tagozatos tanulói részére az intézményi 

adatszolgáltatás alapján 

a) az 1-8. osztályban a szükséges 

taneszköz-csomagot biztosítja, 

b) a 3-12. osztályban a szükséges 

tankönyveket  

a fenntartó intézményen keresztül biztosítja az 1. 

számú melléklet szerint meghatározott 

összeghatárokig.” 

 

(1a) A polgármester az (1) bekezdés b) pontja 

alapján biztosított támogatás - jogosultak 

száma és az 1. számú melléklet szerinti 

maximális összeg alapján meghatározott - 

keretösszegén belül az évfolyamok közötti 

átcsoportosítást engedélyezhet a fenntartó 

intézmény kérelme alapján legkésőbb az 

elszámolás befejezéséig.” 

 

 

3. § 

 

 

A rendelet módosítását hatályba léptető 

rendelkezés. 

 


