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Ügyiratszám: Kp/69-16/2014/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.
A lakhatást segítő támogatás a hatályos rendelet alapján évente egyszeri alkalommal,
legfeljebb 100.000 forintig adható.
Önkormányzatunk célja a lakhatást segítő támogatás bevezetésével az volt, hogy az előre
nem tervezhető, rendkívüli élethelyzet megoldásához nyújtson támogatást az arra jogosultak
részére.
Az eddig beérkezett kérelmek egy részében a kérelmezők nagy összegű, évek óta felhalmozott
tartozások megfizetéséhez kérik a támogatást, valamint olyan eset is előfordul, ahol a
kérelmező a tartozása rendezéséhez adósságcsökkentési támogatást is igénybe vesz, vagy az
adósságcsökkentési támogatás a kérelmező együttműködésének hiánya mit került
megszűntetésre. Az adósságkezelési szolgáltatás keretében a kérelmező adósságkezelési
tanácsadásban és adósságcsökkentési támogatásban részesül amennyiben vállalja az
együttműködést, valamint a tartozása 25 %-os önrészének részletekben történő megfizetését.
A fennmaradó 75 %-ot az önkormányzat szintén részletekben utalja a szolgáltató részére.
Amennyiben a kérelmező az önrész megfizetését és a havi fizetési kötelezettségeit nem
teljesíti, úgy az adósságcsökkentési támogatás megszűntetésre kerül, és 48 hónapig a
kérelmező nem jogosult a támogatásra.
A rendelet szövegezésének a pontosítását indokoltnak tartom úgy, hogy egy típusú lakhatást
segítő támogatást egy személy/család csak egy alkalommal vehessen igénybe, elkerülve ezzel
a díjtartozások folyamatos görgetését, felhalmozását. Miután az önkormányzat az
adósságcsökkentési támogatással is segíti a díjtartozás rendezését, a lakhatást segítő
támogatás megállapítsa duplán terhelné az önkormányzat költségvetését. Ezért javasolom a
rendelet módosításában azt is, hogy az adósságcsökkentési szolgáltatás igénybe vétele, illetve
az abban való együttműködés hiánya kizáró okként szerepeljen.
2.
A karácsonyi támogatás kiosztása Erzsébet utalvány formájában történik a tárgyév
decemberében.
A jelzések alapján az utalványok átvétele, azok beváltása az idős rászorulók és a szülők
részére nehézségeket okoz, ezért javasolom, hogy a támogatás kifizetése a jogosultak
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számára a 2014. év decembertől ismételten a megadott folyószámlaszámra történő
átutalással, valamint – folyószámla hiányában – postai úton történő átvétellel történjen.
3.
A 3.000,-Ft/fő összegben szintén Erzsébet utalvány formájában nyújtott élelmiszer támogatás
2014. áprilisban első ízben került kiosztásra.
A visszajelzések alapján az utalványok beváltása a rászorulók részére ebben az esetben is
nehézségeket okozott, valamint a támogatás összege sok esetben csak kismértékű segítséget
nyújtott a húsvéti bevásárláshoz.
A 2014. évi költségvetésben a 3351. költségvetési soron az élelmiszer támogatásra 20 millió
forint előirányzat került betervezésre. Ebből 2.659 fő részére összesen 7.977.000,-Ft-ot
használtunk fel.
Javasolom, hogy az élelmiszer támogatás a 2015. évtől a megadott folyószámlaszámra
történő átutalással, valamint – folyószámla hiányában – postai úton történő átvétellel kerüljön
kifizetésre egységesen 5.000,-Ft /db értékben.
A 2015. évben az élelmiszer támogatás egységesen 5.000,-Ft-ra történő emelése az
önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezhető és nem igényel többlet költséget.
4.
Az oktatási támogatások között a Ferencvárosban bejelentett lakóhellyel rendelkező, de
Budapest IX. kerület közigazgatási határán kívül működő köznevelési intézményben tanuló
gyermekek részére meghatározott tankönyv támogatás szövegezésében pontosítás szükséges,
hogy egyértelmű legyen az, mely osztályban tanulók kaphatnak hozzájárulást a tankönyveik
árához.
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. augusztus 19.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester
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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. (VIII.28.) önkormányzati rendeletet
ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2014. augusztus 28.
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. (VIII.28.) 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. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„(4) A karácsonyi támogatás mértéke:
a) a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján jogosultak részére az egy főre eső jövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
aa) 150 % -áig családonként 12 000,- Ft,
ab) 200 % -áig családonként
8 000,- Ft,
ac) 300 % -áig családonként
5 000,- Ft
a (2) bekezdés c) pontja alapján a karácsonyi támogatás összege gyermekenként a (4)
bekezdés a) pontjában meghatározott összeg 50 %-a.
A támogatás igény szerint a megadott folyószámlaszámra történő átutalással, vagy postai
úton kerül kifizetésre.”
2. §
Az Ör. 31/A. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A támogatás összege személyenként és gyermekenként egységesen 5.000,- forint, ami
igény szerint a megadott folyószámlaszámra történő átutalással, vagy postai úton kerül
kifizetésre.”

3. §
(1) Az Ör. 38/A. § az alábbi új (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek:
a) akinek családja a kérelmezett díjtartozásra adósságcsökkentési támogatásban részesül,
vagy
b) akinek családja lakbértámogatásban részesül, vagy
c) akinek a családjában a kérelmezett díjtartozásra az adósságkezelési szolgáltatás
együttműködés hiánya miatt megszűntetésre került, vagy
d) akinek a családjában a kérelmezett díjtartozás az adósságkezelési szolgáltatás igénybe
vételével rendezhető,
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e) aki ugyanazon szolgáltatónál keletkezett díjtartozása kiegyenlítésére korábban már
lakhatást segítő támogatásban részesült.”
(2) Az Ör. 38/A. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A rendkívüli élethelyzet igazolásához a kérelem mellé csatolni kell:
a) a lakásbérleti jogviszony felmondása,
b) a közös képviselő és a szolgáltatók igazolása a díjtartozásról,
c) a kórházi kezelést igazoló zárójelentés,
d) a munkaviszony megszűnését igazoló felmondás és az illetékes munkaügyi központ
igazolása az együttműködésről és arról, hogy álláskeresési támogatásban nem részesül,
e) igazolás a keletkezett kár mértékéről,
f) minden egyéb olyan okiratot, amivel kérelemben foglalt rendkívüli élethelyzetet
alátámasztja,
g) a család utolsó havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat.”

4. §
Az Ör. 42. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A polgármester a törvényes képviselő kérelmére Budapest Főváros IX. kerület
közigazgatási határán kívül működő köznevelési intézményekben (általános iskolák)
tanuló, Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali
tagozatos a 3-8. osztályában tanulók részére a nevükre kiállított igazolás összegéig,
de legfeljebb az 1. számú melléklet szerint meghatározott keretösszeg erejéig a
tankönyvek árát megtéríti.”
5. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és alkalmazása a folyamatban
lévő ügyekre is kiterjed.

Budapest, 2014. augusztus

dr. Bácskai János
polgármester

Dr. Nagy Hajnalka
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 módon juthatnak a megállapított támogatásokhoz,
valamint az élelmiszer támogatás összegének emelésével hatékonyabb segítséget nyújthat az
önkormányzat a rászorulók részére.

A rendelet tervezet részletes indokolása

1. §-hoz
Az Ör. 31. § (4) bekezdés módosításával a támogatásra jogosultak könnyebben
hozzájuthatnak a támogatási összeghez, egyúttal meghatározásra kerül a támogatás
utalásának módja is.
2. §-hoz
Az Ör. 31/A. § (4) bekezdés módosításával a támogatásra jogosultak könnyebben
hozzájuthatnak a támogatási összeghez. A támogatás összegének növelése hatékonyabb
segítséget nyújt a rászorultak megélhetésében.
3. §-hoz
Az Ör. 38/A. § új (3a) bekezdésének beépítésével egyértelművé válik a támogatás
megállapításának lehetősége.
Az Ör. 38/A. § (4) bekezdésének módosításával lehetőség nyílik az egyéb támogatásra való
jogosultság megvizsgálására.
4. §-hoz
Az Ör. 42. § (3) bekezdésének módosításával egyértelművé válik a ferencvárosi lakóhelyű,
de a IX. kerület közigazgatási határán kívüli iskolákban tanuló gyermekek támogatása.

5. §-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 várhatóan 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)

…../2014. (……) önkormányzati rendelet
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és
támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(módosítani javasolt szöveg)

1. §
„31. § (4) A karácsonyi támogatás Erzsébet- „31. § (4) A karácsonyi támogatás mértéke:
utalvány formájában nyújtható, mértéke:
a) a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján
a) a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján
jogosultak részére az egy főre eső
jogosultak részére az egy főre eső jövedelem
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
legkisebb összegének
összegének
aa) 150 % -áig családonként 12 000,- Ft,
aa) 150 % -áig családonként 12 000,- Ft,
ab) 200 % -áig családonként 8 000,- Ft,
ab) 200 % -áig családonként 8 000,- Ft,
ac) 300 % -áig családonként 5 000,- Ft
ac) 300 % -áig családonként 5 000,- Ft
a (2) bekezdés c) pontja alapján a karácsonyi
a (2) bekezdés c) pontja alapján a karácsonyi
támogatás összege gyermekenként a (4)
támogatás összege gyermekenként a (4)
bekezdés a) pontjában meghatározott összeg 50
bekezdés a) pontjában meghatározott összeg
%-a.
50 %-a.”
A támogatás igény szerint a megadott
folyószámlaszámra történő átutalással, vagy
postai úton kerül kifizetésre.”

2.

„31/A. § (4) A támogatás Erzsébet utalvány
formájában nyújtható, összege személyenként és
gyermekenként egységesen 3.000,- forint.”

§

„31/A. § (4) A támogatás összege
személyenként és gyermekenként egységesen
5.000,- forint, ami igény szerint a megadott
folyószámlaszámra történő útutalással, vagy
postai úton kerül kifizetésre.”

3.

§

„(3a) Nem állapítható meg a támogatás annak a
személynek:
a) akinek családja a kérelmezett díjtartozásra
adósságcsökkentési támogatásban részesül,
vagy
b) akinek családja lakbértámogatásban részesül,
vagy
c) akinek
a
családjában
a
kérelmezett
díjtartozásra az adósságkezelési szolgáltatás
együttműködés hiánya miatt megszűntetésre
került, vagy
d) akinek a családjában a kérelmezett díjtartozás
az adósságkezelési szolgáltatás igénybe
vételével rendezhető,
e) aki ugyanazon szolgáltatónál keletkezett

díjtartozása kiegyenlítésére korábban már
lakhatást segítő támogatásban részesült.”
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„(4) A rendkívüli élethelyzet igazolásához a
„38/A. § (4) A rendkívüli élethelyzet kérelem mellé csatolni kell:
igazolásához a kérelem mellé csatolni kell:
a) a lakásbérleti jogviszony felmondása,
a) a lakásbérleti jogviszony felmondása,
b) a közös képviselő és a szolgáltatók
b) a közös képviselő és a szolgáltatók
igazolása a díjtartozásról,
igazolása a díjtartozásról,
c) a kórházi kezelést igazoló zárójelentés,
c) a kórházi kezelést igazoló zárójelentés,
d) a munkaviszony megszűnését igazoló
d) a munkaviszony megszűnését igazoló
felmondás és az illetékes munkaügyi
felmondás és az illetékes munkaügyi
központ igazolása az együttműködésről
központ igazolása az együttműködésről és
és arról, hogy álláskeresési támogatásban
arról, hogy álláskeresési támogatásban
nem részesül,
nem részesül,
e) igazolás a keletkezett kár mértékéről,
e) igazolás a keletkezett kár mértékéről,
f) minden egyéb olyan okiratot, amivel
f) minden egyéb olyan okiratot, amivel
kérelemben foglalt rendkívüli
kérelemben foglalt rendkívüli élethelyzetet
élethelyzetet alátámasztja,
alátámasztja.”
g) a család utolsó havi nettó jövedelméről
szóló igazolásokat.”
4.

„42. § (3) A polgármester a törvényes képviselő
kérelmére Budapest Főváros IX. kerület
közigazgatási határán kívül működő köznevelési
intézményekben
(általánosközép
és
szakiskolák) tanuló, Budapest IX. kerületi
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali
tagozatos a 3-8. osztályában tanulók részére a
nevükre kiállított igazolás összegéig, de
legfeljebb az 1. számú melléklet szerint
meghatározott keretösszeg erejéig a tankönyvek
árát megtéríti.”

§

„42. § (3) A polgármester a törvényes képviselő
kérelmére Budapest Főváros IX. kerület
közigazgatási határán kívül működő köznevelési
intézményekben (általános iskolák) tanuló,
Budapest IX. kerületi állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos a 3-8.
osztályában tanulók részére a nevükre kiállított
igazolás összegéig, de legfeljebb az 1. számú
melléklet szerint meghatározott keretösszeg
erejéig a tankönyvek árát megtéríti.”
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