
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

        

     Iktató szám: 19/2020. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. január 30-i ülésére 

 

 

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

 
Előterjesztő:    Torzsa Sándor képviselő 
 
Készítette:    Geier Róbert irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 

 
Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, 2020. 

január 29. 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, 2020. január 29. 
 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 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. rendeletet áttekintve az alábbi módosításra teszek javaslatot: 

 

A 8/2015. rendelet 43. §-ának (1) és (4) bekezdését javaslom az alábbira módosítani: 

„(1) A polgármester kérelemre minden év május 1. napjától 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.” 

 

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

folyószámlaszámra történő átutalással, vagy postai úton kerül kifizetésre minden év szeptember 

1. napjától.” 

 

Indokolás:  

A 43.§ (1) és (4) bekezdés módosítása a Ferencvárosi 65+ támogatás technikai jellegű pontosítása 

miatt vált szükségessé. A módosítással meghatározásra kerül a támogatási kérelmek benyújthatósága 

kezdetének, valamint a megállapított támogatások folyósítása kezdetének időpontja.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglalt javaslatok 

figyelembevételével alkossa meg a módosító 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, 2020. 01. …. 

 

 Torzsa Sándor s.k. 

 képviselő 

 

 

 

 

  



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 …../2020. (..) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében 

tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Határidő: 2020. január 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Döntési javaslat 

 

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

……/2020. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a pénzbeli és természetbeni 

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

…../2020. (……) önkormányzati rendeletét.  

 

Határidő: 15 nap  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester   

 dr. Dombóvári Csaba jegyző a kifüggesztésért 

 



előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  

…../2020. (……) 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 Sport, Ifjúsági és Civil 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 Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és 

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

továbbiakban: Rendelet) 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A polgármester kérelemre minden év május 1. napjától 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. § 

 

A Rendelet 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

folyószámlaszámra történő átutalással, vagy postai úton kerül kifizetésre minden év szeptember 

1. napjától.” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2020. ……………….. 

 

 

 

Baranyi Krisztina       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 

módosítása. 

 

A rendelet tervezet részletes indokolása  

 

1. §-hoz 

 

A Rendelet 43. § (1) bekezdés módosításával meghatározásra kerül a támogatási kérelem 

benyújthatóságának kezdő időpontja. A támogatás az Idősek Nemzetközi Világnapjára való 

tekintettel került bevezetésre, melynek időpontja minden év október 1. A támogatás bevezetésekor 

nem került meghatározásra a támogatás iránti kérelem benyújthatóságának kezdő időpontja, melyet 

jelen módosítás kíván rendezni. 

 

2. §-hoz 

 

A Rendelet 43. § (4) bekezdésének módosítása technikai jellegű változtatást tartalmaz, annak 

érdekében, hogy a rendelet szövegében rögzítésre kerüljön a már megállapított támogatás 

összegének kifizetésének kezdő időpontja.  

 

3. §-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 szabályozáshoz képest egyes társadalmi csoportokra nem 

gyakorol hatást.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai várhatóan nem 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 egyértelművé teszi a támogatási iránti kérelem befogadásának és kifizetésének 

idejét, 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 65+  

43. § 

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.  

(1) A polgármester kérelemre minden év május 

1. napjától 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. 

(4) A támogatás összege személyenként 

egységesen 6.000,- forint, ami igény szerint a 

megadott folyószámlaszámra történő átutalással, 

vagy postai úton kerül kifizetésre. 

(4) A támogatás összege személyenként 

egységesen 6.000,- forint, ami igény szerint a 

megadott folyószámlaszámra történő átutalással, 

vagy postai úton kerül kifizetésre minden év 

szeptember 1.  napjától. 

 


