
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

        

     Iktató szám: 188/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. szeptember 7-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:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

Geier Róbert irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017.szeptember 6. 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, 2017. szeptember 6. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó 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 Kormány 1265/2017. (V. 29.) számú határozata értelmében, - annak érdekében, hogy a 

családoknak minél kisebb terhet jelentsen az iskolakezdés-, a korábban felmenő rendszerben 

tervezett ingyenes tankönyvellátás bevezetését a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben 

valósítja meg az ötödiktől a kilencedik évfolyamig. 

 

A kormány határozatával összhangban a 6-9. évfolyamos tanulók számára eddig nyújtott 

ferencvárosi iskolakezdési támogatás kivezetése indokolt. 

 

A fentiek értelmében szükségessé vált a 8/2015 (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 

módosítása, melyre alábbi érdemi javaslatokat teszem: 

 

 A rendelet 44. § (2) bekezdését javaslom az alábbira módosítani: 

„ (2) A polgármester tanévenként egyszeri tankönyvtámogatást (a továbbiakban: 

támogatás) nyújt: 

a.) 10-12. osztályban, a Budapest IX. kerület közigazgatási területén működő egyházi 

fenntartású köznevelési intézmények (általános- és középiskolák) Budapest IX. 

kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulói részére a fenntartón 

keresztül, intézményi adatszolgáltatás alapján, legfeljebb az 1. számú melléklet 

szerint meghatározott összeghatárokig,  

 

 b.) a törvényes képviselő vagy a támogatásra jogosult kérelmére 10-12. osztályban, 

a Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban 

a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési 

intézmények (általános iskola és gimnázium) valamint Ferencvárosban működő 

alapítványi fenntartású köznevelési intézmények Budapest IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkező nappali tagozatos tanulói részére, a kérelem mellékletét képező 

számlában foglalt összegig, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerint meghatározott 

összeghatárokig.” 

 

Indokolás: A 1265/2017. (V.29.) Kormányhatározat értelmében az 5–9. évfolyamos 

tanulók is ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. Erre tekintettel javaslom a 44. § (2) 

bekezdésének a.) - b.) a fentiek szerint módosítani illetve a c.) pontot törölni. 

 

 A rendelet 1.sz. mellékletét javaslom az alábbira módosítani: 

 

 

 



1.sz. melléklet 

 

Az önkormányzat által biztosított taneszköz csomag ára maximum 

 

évfolyam Ft/fő 

1. osztályban 3.600 

2. osztályban 2.200 

3. osztályban 2.800   

4. osztályban 2.600 

5. osztályban 2.400 

6. osztályban 2.000 

7. osztályban 2.000 

8. osztályban 2.000 

 

A szükséges tankönyvek megvásárlásához biztosított támogatás maximális mértéke 

 

évfolyam Ft/fő 

10. évfolyamon 25.700 

11. évfolyamon 24.000 

12. évfolyamon 18.800 

 

 

személygépkocsi-

vezetői vizsga 
költsége legfeljebb 

 

50.000,-Ft/fő 

 

Indokolás: A 1265/2017. (V.29.) Kormányhatározat értelmében az 5–9. évfolyamos 

tanulók is ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. 

 

 

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, 2017. augusztus 24. 

 

 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 …../2017. (……) önkormányzati rendeletet 

ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Határidő: 2017. szeptember 7. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megalkotja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a pénzbeli és 

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

módosításáról szóló …../2017. (……) 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  

…../2017. (……) 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 

Ellenőrző 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: a Rendelet) 44. § (2) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„(2) A polgármester tanévenként egyszeri tankönyvtámogatást (a továbbiakban: támogatás) 

nyújt: 

a.) 10-12. osztályban, a Budapest IX. kerület közigazgatási területén működő egyházi 

fenntartású köznevelési intézmények (általános- és középiskolák) Budapest IX. 

kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulói részére a fenntartón 

keresztül, intézményi adatszolgáltatás alapján, legfeljebb az 1. számú melléklet 

szerint meghatározott összeghatárokig,  

 b.) a törvényes képviselő vagy a támogatásra jogosult kérelmére 10-12. osztályban, 

a Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban 

a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési 

intézmények (általános iskola és gimnázium) valamint Ferencvárosban működő 

alapítványi fenntartású köznevelési intézmények Budapest IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkező nappali tagozatos tanulói részére, a kérelem mellékletét képező 

számlában foglalt összegig, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerint meghatározott 

összeghatárokig.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép: 

 

3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell. 

 

 

Budapest, 2017. szeptember … 

 

dr. Bácskai János       dr. Dombóvári Csaba   

polgármester        jegyző 

 

 

 

 



 

 

 

1.sz. melléklet 

Az önkormányzat által biztosított taneszköz csomag ára maximum 

 

évfolyam Ft/fő 

1. osztályban 3.600 

2. osztályban 2.200 

3. osztályban 2.800   

4. osztályban 2.600 

5. osztályban 2.400 

6. osztályban 2.000 

7. osztályban 2.000 

8. osztályban 2.000 

 

A szükséges tankönyvek megvásárlásához biztosított támogatás maximális mértéke 

 

évfolyam Ft/fő 

10. évfolyamon 25.700 

11. évfolyamon 24.000 

12. évfolyamon 18.800 

 

 

 

személygépkocsi-

vezetői vizsga 
költsége legfeljebb 

 

50.000,-Ft/fő 



előterjesztés 2. számú melléklete 

 

Általános indokolás 

 

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

módosításával átvezetésre kerülnek a 1265/2017. (V.29.) számú Kormányhatározatban 

foglaltak a helyi rendeletbe.  

 

A rendelet tervezet részletes indokolása  

 

 

1. § -hoz 

 

Az Ör 44. § (2) bekezdésének módosítása a 1265/2017. (V.29.) Kormányhatározat 

életbelépése miatt vált indokolttá.  

 

2. §-hoz 

 

Az Ör 1. számú mellékletének módosítását a 1265/2017. (V.29.) Kormányhatározat 

életbelépése indokolja.   

 

 

3. §-hoz 

 

 A rendelet 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-módosítás következtében egységesebbé válik a szabályozás. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A kormány 1265/2017. (V.29.) számú határozatával összhangban kivezetésre kerül a 

Ferencvárosi iskolakezdési támogatás a 6-9. évfolyamos tanulók számára, aminek 

eredményeként a „3306 Iskolakezdési támogatás” elnevezésű költségvetési soron 

maradvány keletkezik.   

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendelet-módosításnak környezeti következményei nincsenek.  

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet-módosítás többlet adminisztratív terhet nem 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 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 

támogatásokról 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének  

…../2017. (……) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 

támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

44. § (2) bekezdés 
 

(2) A polgármester tanévenként egyszeri 

tankönyvtámogatást (a továbbiakban: támogatás) 

nyújt: 

a.) 6-12. osztályban, a Budapest IX. kerület 

közigazgatási területén működő egyházi 

fenntartású köznevelési intézmények (általános- 

és középiskolák) Budapest IX. kerületi 

lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulói 

részére a fenntartón keresztül, intézményi 

adatszolgáltatás alapján, legfeljebb az 1. számú 

melléklet szerint meghatározott összeghatárokig, 

b.) a törvényes képviselő vagy a támogatásra 

jogosult kérelmére 6-12. osztályban, a Budapest 

IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 

tulajdonában álló ingatlanokban a Belső-Pesti 

Tankerületi Központ által fenntartott és 

működtetett köznevelési intézmények (általános 

iskola és gimnázium) valamint Ferencvárosban 

működő alapítványi fenntartású köznevelési 

intézmények Budapest IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkező nappali tagozatos tanulói részére, a 

kérelem mellékletét képező számlában foglalt 

összegig, de legfeljebb az 1. számú melléklet 

szerint meghatározott összeghatárokig. 

c.) a törvényes képviselő kérelmére Budapest 

Főváros IX. kerület közigazgatási határán kívül 

működő köznevelési intézményekben (általános 

iskolák) Budapest IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkező 6-8. osztályban tanulók részére, a 

nevükre kiállított igazolásban foglalt összegig, 

de legfeljebb az 1. számú melléklet szerint 

meghatározott összeghatárokig. 

 

44. § (2) bekezdés 
 

(2) A polgármester tanévenként egyszeri 

tankönyvtámogatást (a továbbiakban: támogatás) 

nyújt: 

a.) 10-12. osztályban, a Budapest IX. kerület 

közigazgatási területén működő egyházi 

fenntartású köznevelési intézmények (általános- 

és középiskolák) Budapest IX. kerületi 

lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulói 

részére a fenntartón keresztül, intézményi 

adatszolgáltatás alapján, legfeljebb az 1. számú 

melléklet szerint meghatározott összeghatárokig, 

b.) a törvényes képviselő vagy a támogatásra 

jogosult kérelmére 10-12. osztályban, a Budapest 

IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 

tulajdonában álló ingatlanokban a Belső-Pesti 

Tankerületi Központ által fenntartott és 

működtetett köznevelési intézmények (általános 

iskola és gimnázium) valamint Ferencvárosban 

működő alapítványi fenntartású köznevelési 

intézmények Budapest IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkező nappali tagozatos tanulói részére, a 

kérelem mellékletét képező számlában foglalt 

összegig, de legfeljebb az 1. számú melléklet 

szerint meghatározott összeghatárokig. 
 

1.sz. melléklet 1.sz. melléklet 

Az önkormányzat által biztosított taneszköz csomag ára 

maximum 

évfolyam Ft/fő 

1. osztályban 3.600 

2. osztályban 2.200 

3. osztályban 2.800 

4. osztályban 2.600 

5. osztályban 2.400 

6. osztályban 2.000 

7. osztályban 2.000 

8. osztályban 2.000 

Az önkormányzat által biztosított taneszköz csomag ára 

maximum 

évfolyam Ft/fő 

1. osztályban 3.600 

2. osztályban 2.200 

3. osztályban 2.800 

4. osztályban 2.600 

5. osztályban 2.400 

6. osztályban 2.000 

7. osztályban 2.000 

8. osztályban 2.000 



 

A szükséges tankönyvek megvásárlásához biztosított 

támogatás maximális mértéke 

 

évfolyam Ft/fő 

6. évfolyamon 15.500 

7. évfolyamon 20.600 

8. évfolyamon 19.100 

9. évfolyamon 29.000 

10. évfolyamon 25.700 

11. évfolyamon 24.000 

12. évfolyamon 18.800 
 

Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási határán 

kívül működő köznevelési intézményekben tanulók 

részére a szükséges tankönyvek megvásárlásához 

biztosított támogatás maximális mértéke 

 

évfolyam Ft/fő 

6-8. évfolyamon 10.000 
 

személygépkocsi-

vezetői vizsga 
költsége legfeljebb 

 

50.000,-Ft/fő 

 

 

A szükséges tankönyvek megvásárlásához biztosított 

támogatás maximális mértéke 

 

 

 

 

 

évfolyam Ft/fő 

10. évfolyamon 25.700 

11. évfolyamon 24.000 

12. évfolyamon 18.800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

személygépkocsi-

vezetői vizsga 
költsége legfeljebb 

 

50.000,-Ft/fő 

 

 


