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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/1517-22/2012/XII 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni 
támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: a 25/2011. 
Rendelet) tartalmazza a Ferencvárosban lakó családok/személyek részére adható pénzbeli és 
természetbeni juttatásokat. 
 
A juttatások között szerepelnek azok a támogatási formák is, amiket az önkormányzat a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 26. 
§-ban és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a 
továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociálisan 
rászorult családok, gyermekek, fiatal felnőttek részére a rendeletben foglaltak szerint kiegészítő 
támogatásként megállapít.  
 
A 25/2011. Rendelet 21. §-a rendelkezik a Karácsonyi támogatásra való jogosultság 
feltételeiről és az adható támogatás mértékéről.  
 
Igazodva a különféle, eddig pénzben nyújtott támogatások - segélyek természetbeni szociális 
ellátásra való áttérésére, javasolt a karácsonyi támogatás összegének Erzsébet utalványban 
történő kiadása.   
 
Javaslom a Rendelet módosítását úgy, hogy a karácsonyi támogatás a természetben nyújtott 
szociális ellátások közé tartozzon.  
 
 
Budapest, 2012. október 30. 
 
 
 

Formanek Gyula s.k. 
 alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 



 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló ….../2012. (… …) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés 
keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
 
Határidő: 2012. november 8. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 

 
Döntési javaslat 

 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
a …/2012.(…) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 
25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
  dr. Nagy Hajnalka jegyző a kifüggesztésért 
 



 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2012. (..…) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 26. §-
ában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21. §-a és a hozzá tartozó cím. 
 

2. § 
 

A Rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) A természetbeni juttatás formái különösen az élelmiszerjuttatás, az élelmiszerutalvány, a 
vásárlási utalvány, az Erzsébet-utalvány.” 

 
3. § 

 
A Rendelet a következő 33/A. §-sal és az azt megelőző címmel egészül ki: 
 

„6. Karácsonyi támogatás 
 

33/A. § 
 

(1) A polgármester az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján egészségkárosodás miatt 
rendszeres szociális segélyben, valamint időskorúak járadékában részesülő személyek részére 
karácsonyi támogatást nyújt. 
 
(2) A polgármester kérelemre karácsonyi támogatást nyújt 

a) a nyugellátásban, a rendszeres nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, 
b) a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevelő törvényes képviselő, valamint 
c) a négy- vagy többgyermekes család részére gyermekenként 

minden évben, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében a 250 %-át. 
 
(3) A karácsonyi támogatás iránti kérelem benyújtásának ideje tárgyév szeptember 15. napjától 
november 30. napjáig tart. 
 
(4) A karácsonyi támogatás Erzsébet-utalvány formájában nyújtható, 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) 250 % -áig családonként    5 000,- Ft, 

b) a (2) bekezdés c) pontja alapján a karácsonyi támogatás összege gyermekenként a (4) 
bekezdés a) pontjában meghatározott összeg 50 %-a.” 

 



4. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
Budapest, 2012. október  
  
 
 

Dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 

Dr. Bácskai János 
polgármester 

 
 

INDOKOLÁS 
 

Általános indokolás 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása alapján 
az önkormányzatok a jogszabályban meghatározott, kötelezően adandó támogatások körét a 
költségvetésük függvényében bővíthetik. 
 
A karácsonyi támogatást az önkormányzat saját bevételei terhére biztosítja, így indokolt, hogy 
a megállapított támogatás célzottabb felhasználásának elősegítése érdekében a Ferencvárosban 
élő, a karácsonyi támogatásra jogosult személyek, családok Erzsébet-utalványban kaphassák a 
támogatást. Az utalvány a kereskedelmi üzlethálózatok széles körében beváltható. 

 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

A Rendelet 6. címének és 21. §-nak hatályon kívül helyezése azért szükséges, mert a támogatás 
kikerül a pénzbeli juttatások közül. 
 

2. §-hoz 
 

A Rendelet 22. § (2) bekezdésének módosítása azért szükséges, mert a természetbeni juttatás 
formái között az újabb juttatási forma, az Erzsébet-utalvány is megjelenítésre kerül. 
 

3. §-hoz 
 
A Rendeletben a természetben nyújtott ellátások közé kerül a karácsonyi támogatás, amit 
Erzsébet-utalványban biztosít az önkormányzat. A jogosultsági feltételek részletezése az új, 
33/A. §-ban történik. 
 

4. §-hoz 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg 
kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap 
lehet. E rendelet alkalmazására hosszabb felkészülési időt a jogalkalmazók számára biztosítani 
nem szükséges. 
 

 



 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
 
1. Társadalmi hatások 
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az önkormányzat önként vállalt 
feladatai közül a karácsonyi támogatás célzottabb felhasználásra kerüljön. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet módosításának a végrehajtásra tárgyi kihatásai nincsenek. 
 
3. Környezeti és egészségügyi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 
következménye nincs. 
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
Az adminisztratív terhekben növekedés nem várható. 
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Az előterjesztésben foglalt indokok alapján szükségesnek tartom a rendelet módosítását, mert 
így a rászorult családok, személyek a megállapított támogatást célzottabban tudják 
felhasználni.  
 
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 kell biztosítani. 
 
 



Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére 
 

A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 
25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 

hatályos szövege 
 
 

6. Karácsonyi támogatás 
 

21.§ 
 
(1) A polgármester karácsonyi támogatást nyújt 
a) a nyugellátásban, a rendszeres nyugdíjszerű 
ellátásban, vagy 
b) a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevelő 
törvényes képviselő részére, vagy 
c) a négy- vagy többgyermekes családok részére 
gyermekenként minden évben, 
amennyiben a családban az egy főre jutó havi 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében a 
250 %-át. 
 
(2) A karácsonyi támogatás iránti kérelem 
benyújtásának ideje a tárgyév szeptember 15. napjától 
november 30. napjáig.  
 
(3) Az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
egészségkárosodás miatt rendszeres szociális 
segélyben, valamint az időskorúak járadékában 
részesülő személyek kérelem benyújtása nélkül is 
karácsonyi támogatásban részesülnek. 
 
(4) A karácsonyi támogatás mértéke  
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján jogosultak 
részére az egy főre eső jövedelem a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének  
aa) 150 % -ig családonként  12 000,- Ft, 
ab) 200 % -ig családonként   8 000,- Ft 
ac) 250 % -ig családonként   5 000,- Ft, 
b) az (1) bekezdés c) pontja alapján a karácsonyi 
támogatás összege gyermekenként a (4) bekezdés a) 
pontjában meghatározott összeg 50 %-a. 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

22. § 
 
(2) A természetbeni juttatás formái különösen az 
élelmiszerjuttatás, az élelmiszerutalvány, a vásárlási 
utalvány. 
 
 

A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 
25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 

módosítani javasolt szövege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

22. § 
 

(2) A természetbeni juttatás formái különösen az 
élelmiszerjuttatás, az élelmiszerutalvány, a vásárlási 
utalvány, az Erzsébet-utalvány. 

 
6. Karácsonyi támogatás 

 
33/A. § 

 
(1) A polgármester az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján egészségkárosodás miatt rendszeres szociális 
segélyben, valamint  időskorúak járadékában részesülő 
személyek részére karácsonyi támogatást nyújt. 
 
(2) A polgármester kérelemre karácsonyi támogatást 
nyújt 
a) a nyugellátásban, a rendszeres nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő személy, 
b) a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevelő 
törvényes képviselő, valamint 



c) a négy- vagy többgyermekes család részére 
gyermekenként 
minden évben, amennyiben a családban az egy főre 
jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 
egyedülálló esetében a 250 %-át. 
 
(3) A karácsonyi támogatás iránti kérelem 
benyújtásának ideje tárgyév szeptember 15. napjától 
november 30. napjáig tart. 
 
(4) A karácsonyi támogatás Erzsébet-utalvány 
formájában nyújtható, 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) 250 % -áig családonként    5 000,- Ft, 

b) a (2) bekezdés c) pontja alapján a karácsonyi 
támogatás összege gyermekenként a (4) bekezdés 
a) pontjában meghatározott összeg 50 %-a.” 

 
 


