
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

        

     Iktató szám: 155/2019. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. június 27-i ülésére 

 

 

Tárgy:  A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 
8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egy fordulóban) 

 
Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:    Geier Róbert irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 

 
Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. június 26. 

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, 2019. június 26. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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.  



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 módosításra teszek javaslatot: 

 

 A Rendelet 13. §-ának (3) bekezdés a) pontját és (8) bekezdését javaslom az alábbira 

módosítani: 

„(3) A közüzemi díj és közös költség támogatásra jogosult az a személy, 

 a) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át és a háztartás tagjai egyikének 

sincs vagyona, és” 

 

„(8) A közüzemi díj és a közös költség támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 

kerül megállapításra és annak mértéke:  

a) a nem önkormányzati tulajdonú lakás esetében egységesen havi 3.000,-Ft,  

b) az önkormányzati tulajdonú lakás esetében egységesen havi 2.000,-Ft.” 

 

Indokolás:  

A 13.§ (3) bekezdés módosítása a közüzemi díj és közös költség támogatás megállapításának az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem határát 300%-ről 350 %-ra emeli meg annak érdekében, 

hogy minél több Ferencvárosi háztartás igénybe tudja venni a támogatást.  A támogatáshoz jutás 

jövedelem határa a rendelet megalkotása óta nem változott, miközben a garantált bérminimum 

jelentősen megemelkedett az évek folyamán, ami miatt az igénylők száma csökkenő tendenciát 

mutat.  

 

Ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatás 

Költségvetési sor: 

3315 2015 2016 2017 2018 

Fő 474 712 629 501 

Felhasználás forintban 

 5 228 000 Ft 11 297 500 Ft 10 589 000 Ft 8 768 500 Ft 

Előirányzat összege 7 000 000 Ft 12 000 000 Ft 12 000 000 Ft 12 000 000 Ft 

 

2019. évben mindezidáig 338 esetben került megállapításra a támogatás összesen közel 3 millió 

forint összegben. A támogatás feltételeinek módosításával, valamint annak összegének emelésével az 

idei évi 10 millió forint előirányzathoz további 7 millió forintra lesz szükség. 

 

 A Rendelet 17. §-ának (4) bekezdés b) pontját javaslom az alábbira módosítani: 



„(4) Az adósságcsökkentési támogatás igénybevételére jogosult: 

b) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át és”  

 

Indokolás:  

A 17.§ (4) bekezdés b) pontjának módosítása a Rendelet által biztosított Ferencvárosi 

adósságkezelési szolgáltatáshoz való jutás jövedelemhatárának emelése 300%-ról 400%-ra azért 

indokolt, hogy minél több ferencvárosi lakos igénybe tudja venni a támogatási formát.   

 

 

Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás (adósságcsökkentési támogatás) 

Költségvetési sor: 3316 2015 2016 2017 2018 

Fő 14 48 49 41 

Felhasználás forintban 1 378 000 Ft 4 356 695 Ft 4 683 005 Ft 4 018 835 Ft 

Előirányzat összege 2 000 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 6 000 000 Ft 

 

A tartozással rendelkező támogatottak az együttműködési kötelezettségüket abban az esetben tudják 

teljesíteni, ha megfelelő nagyságú jövedelemmel rendelkeznek, hiszen az önerő részletekben történő 

megfizetése mellett az együttműködés ideje alatt maradéktalanul fizetniük szükséges az aktuális 

számlákat is. 

A támogatáshoz való hozzájutást segítő jövedelem határ emelése érdekében a 2019. évi 

költségvetésben előirányzott 5 millió forintot további 2 millió forinttal indokolt megemelni a 

költségvetési soron.  

 

 A Rendelet 30. §-ának (1) bekezdés bc) pontját javaslom az alábbira módosítani: 

„(1) A polgármester minden évben karácsonyi támogatást nyújt 

b)kérelemre Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és ott életvitelszerűen tartózkodó 

bc) a kettő- vagy többgyermekes család részére gyermekenként, ” 

 

Indokolás:  

A 30.§ (1) bekezdés bc) pontjának módosítása Rendelet által biztosított támogatásra jogosultak 

körének kiszélesítésével a kettő vagy több gyermeket nevelő családok is igénybe vehetik az egyszeri 

támogatást. A támogatást eddig igénybevevők köre évről évre csökken, a költségvetési soron 

szereplő előirányzat nem kerül teljes egészében felhasználásra, ezért a javaslat lehetővé teszi a két 

gyermeket nevelő családok bevonását a támogatottak körébe.  

 

Ferencvárosi karácsonyi támogatás  

Költségvetési sor: 3322 2015 2016 2017 2018 

Fő 882 813 790 589 

Felhasználás 7 795 000 Ft 7 512 000 Ft 6 853 000 Ft 5 441 000 Ft 

Előirányzat összege 9 500 000 Ft 9 500 000 Ft 9 500 000 Ft 9 500 000 Ft 

 

Ferencváros területén megközelítőleg 2 000 olyan család él, melyben két gyermeket nevelnek. A 

támogatás összege igazodik a család jövedelmi viszonyaihoz. Gyermekenként a támogatás összege 

6 000 forint, 4 000 forint vagy lehet 3 000 forint. 2019. évben a költségvetési soron rendelkezésre 

álló összeg közel 9 500 000 forint. A támogatás zavartalan biztosítása érdekében a költségvetési sor 

5 millió forinttal történő megemelése szükséges. 

    

 A rendelet 32. § -ának (4) bekezdését javaslom az alábbira módosítani: 



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

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

12.000,- forint.” 

 

Indoklás:  

A 32.§ (4) bekezdés módosításával a ferencvárosi családok kapnak nagyobb összegű támogatást a 

javaslat szerint az eddigi 6.000,- forint támogatási összeg emelésével 12.000,- forint összegben 

tanulónként. A tanévkezdés minden évben jelentős terhet ró a családokra. A taneszközökön kívül 

egyéb felszerelések megvásárlása is szükséges, melyekhez nagy segítséget nyújt a támogatás.  

Ferencvárosi iskolakezdési támogatás 

Költségvetési sor: 3306 2015 2016 2017 2018 

Fő 237 238 304 315 

Felhasználás 1 161 000 Ft 1 128 000 Ft 2 856 000 Ft  2 970  000Ft 

Előirányzat összege 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 

 

Jelenleg a költségvetési soron 20 millió forint áll rendelkezésre, a rendelet módosítás biztosítása 

érdekében ennek az összegnek a megemelése indokolt további 20 millió forinttal a támogatás 

összegének emelése miatt.    

 

 A rendeletet javaslom kiegészíteni egy új 43.§ -sal: 

„ Ferencvárosi 65+ 

 

(1) A polgármester kérelemre minden év október 1. napjáig benyújtott kérelmek esetében 

egyszeri pénzbeli támogatást nyújt a Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és ott 

életvitelszerűen tartózkodó, a tárgyévben a 65. életévét betöltő, valamint a 65. életévnél idősebb 

személyeknek.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.  

(3) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a kérelmező nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben lakik.  

(4) A támogatás összege személyenként egységesen 6.000,- forint, ami igény szerint a megadott 

folyószámlaszámra történő átutalással, vagy postai úton kerül kifizetésre.” 

 

Indoklás:  

A rendelet 43. §-al történő kiegészítésével kívánja Ferencváros Önkormányzata kifejezni 

megbecsülését és tiszteletét az időskorú ferencvárosi lakosok felé az Idősek Nemzetközi 

Világnapjára való tekintettel az egyszeri pénzbeli támogatással, melynek összege 6.000.- forint. Az 

új támogatás bevezetése esetén annak zavartalan biztosítása érdekében 60 millió forint elkülönítése 

szükséges.  

 

 A rendeletet javaslom kiegészíteni egy új 44/A. § -sal: 

„Ferencvárosi internet támogatás 

 

(1) A polgármester kérelemre internet használati díj támogatást állapít meg annak a 

Budapest IX. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott 

életvitelszerűen élő személynek, aki a tárgyévben a 14. életévét tölti be, de  24. életévét még 

nem töltötte be.  

(2) A támogatás összege 2.000,- Ft havonta. A támogatás folyósítása igény szerint postai 

úton vagy folyószámlára történik a tanulmányi félév időszakára egy összegben. 

(3) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától állapítható meg, de 

legkorábban szeptember 1. napjától január 31. napjáig a tanév első félévére, valamint a 

tanév második félévére február 1. napjától június 30. napjáig szóló időtartamra.  

(4) A kérelemhez csatolni kell az iskolalátogatási igazolást.” 

 

 



Indoklás:  

A rendelet 44/A. §-al történő kiegészítésével kívánja támogatni a fiatalkorúakat. Az internet 

használat elengedhetetlen a tanulmányaik folytatásához is, Ferencváros Önkormányzata ezzel kíván 

hozzájárulni a tanulmányaik sikeres elvégzéséhez. Ferencváros terültén közel 6 000 fő 14 és 24 év 

közötti gyermek és fiatal felnőtt él. 2019. évre vonatkozóan a támogatás biztosítása érdekében 20 

millió forint biztosítása szükséges.  

 

 A rendeletet javaslom kiegészíteni egy új 42/A. §-sal: 

„Ferencvárosi diák bérlet  

 

(1) A polgármester kérelemre helyi utazási bérlet támogatást állapíthat meg a tanév idejére 

a IX. kerületben legalább 6 hónapja lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a IX. 

kerületben tartózkodó nappali tagozaton tanulók részére, akik: 

a) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és 

b) iskolalátogatási kötelezettségüknek folyamatosan eleget tesznek és 

c) más jogcímen nem jogosultak helyi utazási kedvezmény igénybe vételére. 

 

(2) A helyi utazási bérlet támogatás havi összege a közoktatásban tanulók részére 

vásárolható havi Budapest-bérlet teljes árával azonos összeg.  

 

(3) A jogosultság kezdete: 

a) amennyiben a kérelmet a szükséges igazolásokkal együtt a hónap 15-éig benyújtják, akkor 

a benyújtás hónapjának elseje, 

b) az a) pontban megjelölt időpontot meghaladóan benyújtott kérelem esetén a benyújtást 

követő első hónap elseje. 

 

(4) A kérelemhez csatolni kell az érvényes diákigazolvány másolatát, valamint az (1) 

bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot. 

 

(5) A megállapított helyi utazási  bérlet támogatás folyósítására a támogatás jogosultja 

részére megvásárolt - tárgyhónap elsejétől érvényes - havi bérletszelvény tárgyhó 10-éig 

történő bemutatását követően kerül sor. 

 

(6) Amennyiben a megvásárolt bérletszelvény érvényessége nem a (5) pontban megjelölt 

időtartamra szól, vagy a bérletszelvény másolata a megadott időpontig nem kerül 

bemutatásra, a tárgyhónapra jutó támogatás összege nem kerül folyósításra. 

 

(7) A Gyermekjóléti Központ vezetője a tudomására jutott, 10 órát meghaladó iskolai 

igazolatlan hiányzásokról 5 napon belül értesíti a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáját. A helyi utazási bérlet 

támogatást az igazolatlan hiányzásokról való tudomásszerzés hónapjának végével meg kell 

szüntetni és újabb kérelem 2 hónapon belül nem nyújtható be. 

 

(8) A (7) bekezdés esetében - az egyéb feltételek fennállása mellett - csak akkor állapítható 

meg ismételten a helyi utazási  bérlet támogatás, ha a tanulónak a megszüntetést követően 

nincs igazolatlan hiányzása. 

 

Indoklás:  

2019. évben eddig 326 gyermek részére került megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény.  

 

 

 

 

 

 

A támogatás feltétele az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és a 

szünidei gyermekétkeztetésnek, jogosultságot szerezhetnek emelt összegű természetbeni támogatást 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

Fő 
2015 2016 2017 2018 

871 614 465 394 



nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány 

formájában valamint egyéb meghatározott kedvezményeknek  igénybevételére. A helyi utazási  

bérlet támogatás bevezetésével a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

iskolába járási kötelezettségük tejestéséhez kapnak segítséget, ezzel is enyhítve a családok terheit. 

 

 

 

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, 2019. 06. 17. 

 

 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 …../2019. (VI..) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében 

tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Határidő: 2019. június 27. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a  

……/2019. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…../2019. (…..) 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  

…../2019. (……) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Egészségügyi, 

Szociális és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének kikérésével 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról az alábbiakat rendeli el: 

1. § 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének (a 

továbbiakban: Rendelet) 13. § (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:  

„(3) A közüzemi díj és közös költség támogatásra jogosult az a személy,  

a) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át és a háztartás tagjai egyikének 

sincs vagyona, és” 

2. § 

 

A Rendelet 13. §-ának (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(8) A közüzemi díj és a közös költség támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 

kerül megállapításra és annak mértéke:  

a) a nem önkormányzati tulajdonú lakás esetében egységesen havi 3.000,-Ft,  

b) az önkormányzati tulajdonú lakás esetében egységesen havi 2.000,-Ft.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 17. §-ának (4) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„(4) Az adósságcsökkentési támogatás igénybevételére jogosult: 

b) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át és ” 

  

4. § 

 

A Rendelet 30. §-ának (1) bekezdés bc) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„(1) A polgármester minden évben karácsonyi támogatást nyújt 

b) kérelemre Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és ott életvitelszerűen tartózkodó 

 bc) a kettő- vagy többgyermekes család részére gyermekenként,” 

5. § 

 

A Rendelet 32. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

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

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

egységesen 12.000,- forint.” 

 

 



6. § 

A Rendelet az alábbi új 43. §-sal egészül ki: 

 

„Ferencvárosi 65+ 

 

43.§ 

(1) polgármester kérelemre minden év október 1. napjáig benyújtott kérelmek esetében 

egyszeri pénzbeli támogatást nyújt a Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és ott 

életvitelszerűen tartózkodó, a tárgyévben a 65. életévét betöltő, valamint a 65. életévnél 

idősebb személyeknek.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.  

(3) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a kérelmező nyilatkozatát 

arra vonatkozóan, hogy életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben lakik.  

(4) A támogatás összege személyenként egységesen 6.000,- forint, ami igény szerint a 

megadott folyószámlaszámra történő átutalással, vagy postai úton kerül kifizetésre.” 

 

7. § 

A Rendelet az alábbi új 44/A. §-sal egészül ki: 

 

„Ferencvárosi internet támogatás 

 

44/A.§ 

(1) A polgármester kérelemre internet használati díj támogatást állapít meg annak a 

Budapest IX. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott 

életvitelszerűen élő személynek, aki a tárgyévben a 14. életévét tölti be, de  24. életévét még 

nem töltötte be.  

(2) A támogatás összege 2.000,- Ft havonta. A támogatás folyósítása igény szerint postai 

úton vagy folyószámlára történik a tanulmányi félév időszakára egy összegben. 

(3) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától állapítható meg, de 

legkorábban szeptember 1. napijától január 31. napjáig a tanév első félévére, valamint a 

tanév második félévére február 1. napjától június 30. napjáig szóló időtartamra.  

(4) A kérelemhez csatolni kell az iskolalátogatási igazolást.” 

 

 

8. § 

 

A Rendelet az alábbi új 42/A §-sal egészül ki: 

 

„Ferencvárosi diák bérlet 

 

42/A.§ 

(1) A polgármester kérelemre helyi utazási bérlet támogatást állapíthat meg a tanév idejére 

a IX. kerületben legalább 6 hónapja lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a IX. 

kerületben tartózkodó nappali tagozaton tanulók részére, akik: 

a) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és 

b) iskolalátogatási kötelezettségüknek folyamatosan eleget tesznek és 

c) más jogcímen nem jogosultak helyi utazási kedvezmény igénybe vételére. 

 

(2) A helyi utazási bérlet támogatás havi összege a közoktatásban tanulók részére 

vásárolható havi Budapest-bérlet teljes árával azonos összeg. 

 

(3) A jogosultság kezdete: 

a) amennyiben a kérelmet a szükséges igazolásokkal együtt a hónap 15-éig benyújtják, akkor 

a benyújtás hónapjának elseje, 

b) az a) pontban megjelölt időpontot meghaladóan benyújtott kérelem esetén a benyújtást 

követő első hónap elseje. 

 



(4) A kérelemhez csatolni kell az érvényes diákigazolvány másolatát, valamint az (1) 

bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot. 

 

(5) A megállapított helyi utazási bérlet támogatás folyósítására a támogatás jogosultja 

részére megvásárolt - tárgyhónap elsejétől érvényes - havi bérletszelvény tárgyhó 10-éig 

történő bemutatását követően kerül sor. 

 

(6) Amennyiben a megvásárolt bérletszelvény érvényessége nem a (5) pontban megjelölt 

időtartamra szól, vagy a bérletszelvény másolata a megadott időpontig nem kerül 

bemutatásra, a tárgyhónapra jutó támogatás összege nem kerül folyósításra. 

 

(7) A Gyermekjóléti Központ vezetője a tudomására jutott, 10 órát meghaladó iskolai 

igazolatlan hiányzásokról 5 napon belül értesíti a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáját. A helyi utazási bérlet 

támogatást az igazolatlan hiányzásokról való tudomásszerzés hónapjának végével meg kell 

szüntetni és újabb kérelem 2 hónapon belül nem nyújtható be. 

 

(8) A (7) bekezdés esetében - az egyéb feltételek fennállása mellett - csak akkor állapítható 

meg ismételten a helyi utazási bérlet támogatás, ha a tanulónak a megszüntetést követően 

nincs igazolatlan hiányzása. 

 

9. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2019. 06. 17. 

 

 

 

dr. Bácskai János       dr. Dombóvári Csaba 

polgármester        jegyző 

 

 

 

 



előterjesztés 2. számú melléklete 

 

Általános indokolás 

 

 

A rendelet hatálybalépése óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján szükségessé vált a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletének 

módosítását. 

 

A rendelet tervezet részletes indokolása  

1. §-hoz 

 

A Rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontjának módosítása a rendelet feltételeinek megváltoztatása miatt 

vált szükségessé. Az elérni kívánt cél a támogatásra jogosultak körének kiszélesítése, melyet az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem összegének emelésével kíván elérni. 

 

2. §-hoz 

 

A Rendelet 13. § (8) bekezdésének módosítása a rendelet feltételeinek megváltoztatása miatt vált 

szükségessé, melynek révén a támogatás összege emelésre kerül.  

 

3. §-hoz 

 

A Rendelet 17. § (4) bekezdésének b) pontjának módosítása rendelet feltételeinek megváltoztatása 

miatt vált szükségessé. Az elérni kívánt cél a támogatásra jogosultak körének kiszélesítése, melyet az 

egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem összegének emelésével kíván elérni. 

 
4. §-hoz 

 

A Rendelet 30. § (1) bekezdésének bc) pontjának módosítása a támogatást igénybevevők körének 

kiszélesítése miatt vált szükségessé. 

 

5. §-hoz 

 

A Rendelet 32. § (4) bekezdésének módosítása az iskolakezdési támogatásra jogosultak támogatási 

összegének emelése miatt vált szükségessé annak érdekében, hogy a kerületben élők iskoláztatással 

járó terheit csökkentse. 

6. § 

 

A Rendelet új 43.§-sal való kiegészítése a Ferencvárosi 65+ bevezetése miatt vált szükségessé, ezzel 

is elismerve  és támogatva a kerületben élő 65 év feletti lakosokat.  

 

7. § 

 

A Rendelet új 44/A. §-sal való kiegészítése a Ferencvárosi Internet Támogatás bevezetése miatt vált 

szükségessé, melyek célja a tanulmányaikat folytató fiatalkorúak támogatása. 

 

8. § 

 

A Rendelet új 42/A.§-sal való kiegészítése a Ferencvárosi diákbérlet támogatás bevezetése miatt vált 

szükségessé. Az új támogatási forma bevezetésével a hátrányos a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő ferencvárosi diákok iskolába járási kötelezettségük tejestéséhez kapnak 

segítséget.  

 

9. §-hoz 

 

A módosító rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 



előterjesztés 3. számú melléklete 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 

módosításához 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet-tervezet elfogadása a korábbi szabályozásképest egyes társadalmi csoportokra kedvező 

hatást gyakorol.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai várhatóan jelentősen módosulnak.  

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendelet-módosításnak környezeti következményei nincsenek.  

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet-módosítás az adminisztratív terhek csökkentésével nem jár.  

 

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 

Rendelet hatályos szövege 

 

Rendelet tervezet szövege 

 

Ferencvárosi közüzemi díj és közös költség 

támogatás  

13. § 

Ferencvárosi közüzemi díj és közös költség 

támogatás  

13. § 

(3) A közüzemi díj és közös költség támogatásra 

jogosult az a személy, a) akinek a háztartásában 

az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át és 

a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és 

(3) A közüzemi díj és közös költség 

támogatásra jogosult az a személy,  

a) akinek a háztartásában az egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 350 %-át és a háztartás tagjai 

egyikének sincs vagyona, és 

(8) A közüzemi díj és a közös költség támogatás 

a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 

kerül megállapításra és annak mértéke:  

a) a nem önkormányzati tulajdonú lakás esetében 

egységesen havi 2.500,-Ft,  

b) az önkormányzati tulajdonú lakás esetében 

egységesen havi 1.500,-Ft. 

(8) A közüzemi díj és a közös költség támogatás 

a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 

kerül megállapításra és annak mértéke:  

a) a nem önkormányzati tulajdonú lakás 

esetében egységesen havi 3.000,-Ft,  

b) az önkormányzati tulajdonú lakás esetében 

egységesen havi 2.000,-Ft. 

Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás 17. § Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás 17. 

§ 

(4) Az adósságcsökkentési támogatás 

igénybevételére jogosult: 

b) akinek a háztartásában az egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át és 

(4) Az adósságcsökkentési támogatás 

igénybevételére jogosult: 

b) akinek a háztartásában az egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 400 %-át és 

Ferencvárosi karácsonyi támogatás  

30. § 

Ferencvárosi karácsonyi támogatás  

30. § 

(1) A polgármester minden évben karácsonyi 

támogatást nyújt 

b) kérelemre Budapest IX. kerületben lakóhellyel 

rendelkező és ott életvitelszerűen tartózkodó 

bc) a három- vagy többgyermekes család részére 

gyermekenként, 

(1) A polgármester minden évben karácsonyi 

támogatást nyújt 

b) kérelemre Budapest IX. kerületben 

lakóhellyel rendelkező és ott életvitelszerűen 

tartózkodó 

bc) a kettő- vagy többgyermekes család részére 

gyermekenként, 

Ferencvárosi iskolakezdési támogatás 

32. § 

Ferencvárosi iskolakezdési támogatás 

32. § 

(4) A pénzben megállapított támogatás a 

megadott folyószámlára történő utalással, 

valamint – annak hiányában – postai úton kerül 

kifizetésre. A támogatás összege tanulónként 

egységesen 6.000,- forint. 

(4) A pénzben megállapított támogatás a 

megadott folyószámlára történő utalással, 

valamint – annak hiányában – postai úton kerül 

kifizetésre. A támogatás összege tanulónként 

egységesen 12.000,- forint. 

 Ferencvárosi 65+ 

43. § 

  (1) A polgármester kérelemre minden év 

október 1. napjáig benyújtott kérelmek esetében 

egyszeri pénzbeli támogatást nyújt a Budapest 

IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és ott 

életvitelszerűen tartózkodó, a tárgyévben a 65. 

életévét betöltő, valamint a 65. életévnél idősebb 

személyeknek.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő 

elmulasztása jogvesztő.  



(3) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya 

másolatát, illetve a kérelmező nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy életvitelszerűen a Budapest 

IX. kerületben lakik.  

(4) A támogatás összege személyenként 

egységesen 6.000,- forint, ami igény szerint a 

megadott folyószámlaszámra történő átutalással, 

vagy postai úton kerül kifizetésre 

 Ferencvárosi internet támogatás 

44/A.§ 

 (1) A polgármester kérelemre internet használati 

díj támogatást állapít meg annak a Budapest IX. 

kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező és ott életvitelszerűen élő 

személynek, aki a tárgyévben a 14. életévét tölti 

be, de  24. életévét még nem töltötte be.  

(2) A támogatás összege 2.000,- Ft havonta. A 

támogatás folyósítása igény szerint postai úton 

vagy folyószámlára történik a tanulmányi félév 

időszakára egy összegben. 

(3) A támogatás a kérelem benyújtása 

hónapjának 1. napjától állapítható meg, de 

legkorábban szeptember 1. napijától január 31. 

napjáig a tanév első félévére, valamint a tanév 

második félévére február 1. napjától június 30. 

napjáig szóló időtartamra.  

(4) A kérelemhez csatolni kell az 

iskolalátogatási igazolást. 

 Ferencvárosi diák bérlet 

42/A. § 

 (1) A polgármester kérelemre helyi utazási 

bérlet támogatást állapíthat meg a tanév idejére a 

IX. kerületben legalább 6 hónapja lakcímmel 

rendelkező és életvitelszerűen is a IX. 

kerületben tartózkodó nappali tagozaton tanulók 

részére, akik: 

a) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülnek és 

b) iskolalátogatási kötelezettségüknek 

folyamatosan eleget tesznek és 

c) más jogcímen nem jogosultak helyi utazási 

kedvezmény igénybe vételére. 

(2) A helyi utazási bérlet támogatás havi összege 

a közoktatásban tanulók részére vásárolható havi 

Budapest-bérlet teljes árával azonos összeg. 

(3) A jogosultság kezdete: 

a) amennyiben a kérelmet a szükséges 

igazolásokkal együtt a hónap 15-éig benyújtják, 

akkor a benyújtás hónapjának elseje, 

b) az a) pontban megjelölt időpontot 

meghaladóan benyújtott kérelem esetén a 

benyújtást követő első hónap elseje. 



(4) A kérelemhez csatolni kell az érvényes 

diákigazolvány másolatát, valamint az (1) 

bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot. 

(5) A megállapított helyi utazási bérlet 

támogatás folyósítására a támogatás jogosultja 

részére megvásárolt - tárgyhónap elsejétől 

érvényes - havi bérletszelvény tárgyhó 10-éig 

történő bemutatását követően kerül sor. 

(6) Amennyiben a megvásárolt bérletszelvény 

érvényessége nem a (5) pontban megjelölt 

időtartamra szól, vagy a bérletszelvény másolata 

a megadott időpontig nem kerül bemutatásra, a 

tárgyhónapra jutó támogatás összege nem kerül 

folyósításra. 

(7) A Gyermekjóléti Központ vezetője a 

tudomására jutott, 10 órát meghaladó iskolai 

igazolatlan hiányzásokról 5 napon belül értesíti a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi 

Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 

Irodáját. A helyi utazási bérlet támogatást az 

igazolatlan hiányzásokról való tudomásszerzés 

hónapjának végével meg kell szüntetni és újabb 

kérelem 2 hónapon belül nem nyújtható be. 

(8) A (7) bekezdés esetében - az egyéb feltételek 

fennállása mellett - csak akkor állapítható meg 

ismételten a helyi utazási bérlet támogatás, ha a 

tanulónak a megszüntetést követően nincs 

igazolatlan hiányzása.  

 


