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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.  



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.  

 

Jelen előterjesztésben a 8/2015. rendelet módosítására teszek javaslatot. A technikai jellegű 

változtatások és pontosítások mellett az elmúlt időszak tapasztalatai alapján szükséges a 

települési támogatási formák igénylésének, a jogosultak körének, valamint a Ferencvárosi 

iskolakezdési támogatás és a családban történt haláleset okán megállapított Ferencvárosi 

rendkívüli támogatás mértékének módosítása. 

 

A 8/2015. rendelet módosítása kapcsán az alábbi érdemi módosításokra teszek javaslatot: 

 

 A rendelet 2. § c) pontját javaslom az alábbira módosítani: 

„c) a 44. § (1) bekezdés, valamint 44. § (2) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló 

ingatlanokban a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett 

köznevelési intézményekre, valamint a közigazgatási területén működő egyházi és 

alapítványi fenntartású köznevelési intézményekre,” 

 

Indokolás: a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működtetésében 

álló köznevelési intézmények működtetői jogkörét átvette a Klebelsberg Központ Belső-

Pesti Tankerületi Központja.  

A támogatási rendszer kibővítésre kerül, mely alapján az alapítványi fenntartású 

köznevelési intézmények nappali tagozatos IX. kerületi lakóhellyel rendelkező diákjai is 

részesülhetnek tankönyvtámogatásban, ezért a rendelet hatályának kiterjesztése 

szükséges. 

 

 A rendelet 27. § (1) bekezdés f) pontját javaslom az alábbira módosítani: 

 „(1) f) j) pontja esetében a támogatás összege temetés típusai szerint: 

- urnakiadás, szórásos  32 000 Ft 

- urnás                         42 000 Ft 

- koporsós                   76 000 Ft” 

 

Indokolás: A módosítással temetési típusonként pontos és egységes összegben kerül 

meghatározásra a Ferencvárosi rendkívüli támogatás mértéke a helyben szokásos temetési 

költségek figyelembevételével. 

 

 A rendelet 32. § (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 6.000,- forint.” 

 



Indokolás: Az Önkormányzat a magasabb támogatási összeggel a kerületben élő, 

gyermekét egyedül, illetve három vagy több gyermeket vagy tartósan beteg gyereket 

nevelő családok iskolakezdéssel járó terheit kívánja enyhíteni.  

 

 A rendelet 42. §-át javaslom az alábbira módosítani: 

„A polgármester a Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti 

Otthonában a Gyermekjóléti Központ javaslata alapján elhelyezett, Budapest IX. 

kerületben lakóhellyel rendelkező tanuló részére kérelemre az iskolába járás 

megkönnyítése érdekében természetbeni ellátásként BKK általános tanulóbérletet a 

tanév időtartamára biztosíthat havonta a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatóságán keresztül.” 

 

Indokolás: A Budapest IX. kerület Kén utca 3. szám alatti lakóépületek lebontásra 

kerültek, viszont a támogatási formát továbbra is biztosítani kívánja az Önkormányzat a 

rászoruló tanulók részére. 

 

 A rendelet 44. § (1)-(2) bekezdését javaslom az alábbira módosítani: 

 „(1) A polgármester tanévenként egyszer a szükséges taneszköz-csomagot biztosítja 

az 1.számú melléklet szerint meghatározott összeghatárokig: 

a.) 1-4. osztályban valamennyi – az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban 

a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési 

intézmények, valamint a Budapest IX. kerület közigazgatási területén működő 

egyházi fenntartású köznevelési intézmények - nappali tagozatos tanulói részére, 

intézményi adatszolgáltatás alapján, 

b.) 5-8. osztályban az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban a Belső-Pesti 

Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézmények, 

valamint a Budapest IX. kerület közigazgatási területén működő egyházi fenntartású 

köznevelési intézmények, Budapest IX. kerületi lakóhellyel (a lakcímet igazoló 

hatósági igazolványon lakóhelyként megjelölt IX. kerületi címmel) rendelkező, 

nappali tagozatos tanulói részére, intézményi adatszolgáltatás alapján.” 

 

 „(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 Önkormányzata 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.” 

 

Indokolás:  

A módosítás az állami tankönyvtámogatás felmenő rendszere miatt vált szükségessé. 

A felmenő rendszer szabályozását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 46. § (5) bekezdése és a 97. § (22) bekezdése szabályozza. Ezért indokolt, 



hogy a hivatkozott rendelkezéseket figyelembe véve kerüljön meghatározásra a 

jogosultak köre.  

A támogatási rendszer kibővítésre kerül, mely alapján az alapítványi fenntartású 

köznevelési intézmények nappali tagozatos IX. kerületi lakóhellyel rendelkező 

diákjai is részesülhetnek tankönyvtámogatásban. 

 

 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 

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 15.000 

 

a személygépkocsi-vezetői 

vizsga költsége legfeljebb  

 

50.000,-Ft/fő 

„ 

 

Indokolás:  A Rendelet 44. § (1), (2) bekezdésének módosítása, valamint a kerületen kívül 

tanuló ferencvárosi diákok emelt összegű támogatása miatt indokolt a módosítás. 

 

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. április 10. 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 



Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megalkotja az előterjesztés 1. számú melléklete szerint 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. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 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) 2. § a), c) pontjai helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„E rendelet hatálya kiterjed  

a) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén 

lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó, az 

Szt. 3. § (1)-(2) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésének a) pontjában, a Gyvt. 4. § (1)-(4) 

bekezdésében meghatározott természetes személyekre,” 

c) a 44. § (1) bekezdés, valamint 44. § (2) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló 

ingatlanokban a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett 

köznevelési intézményekre, valamint a közigazgatási területén működő egyházi és 

alapítványi fenntartású köznevelési intézményekre,” 

 

2. § 

 

A Rendelet 4. § (2) bekezdésben szereplő „rendkívüli támogatás” szövegrész helyébe a 

„támogatások”szövegrész kerül. 

 

3. § 

 

A Rendelet 4. §-a kiegészül egy új (3) bekezdéssel: 

„(3) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét az Szt. 13. § (1) bekezdésben 

meghatározott rendelkezés figyelembevételével érvényesítheti.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 7. § (3) bekezdés j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ j) aktív korúak ellátására jogosult,” 
 

5. § 

 

A Rendelet 14. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ 

(1) A polgármester kérelemre fűtéstámogatást állapít meg annak a Budapest IX. kerületben 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek, 



a) aki nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, aki egyszemélyes háztartást 

vezet, és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 350 %-át, vagy 

b) aki olyan többszemélyes háztartásban él, ahol minden személy nyugdíjban, vagy 

nyugdíjszerű ellátásban részesül, és a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó 

havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

300 %-át, vagy 

c) aki gyermekét egyedül neveli és a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 

%-át, vagy 

d) akinek háztartásában tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű 

családi pótlékban részesülő személy él, és a háztartásban az együtt élő személyek egy 

főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át, 

e) ahol a háztartásban több gyermeket nevelnek és a háztartásban élők egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-

át, 

és vagyona sem a kérelmezőnek, sem a vele együtt élő személy(ek)nek nincs.” 

 

6.§ 

 

A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A polgármester a Budapest Főváros IX. kerületben lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó személy részére, aki önhibáján kívül az 

általa lakott lakásra a lakhatással kapcsolatos kiadásaival összefüggő adósságot halmozott 

fel, adósságcsökkentési támogatást nyújt.” 

 

7. § 

 

A Rendelet 24. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(7) A közgyógytámogatást meg kell szüntetni az arra jogosult elhalálozása, vagy a 

ferencvárosi lakcíméről való elköltözése esetén, valamint a jogosultság ideje alatt alanyi 

vagy normatív jogcímen közgyógyellátásra jogosult.” 

 

8. § 

 

A Rendelet 25. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester rendkívüli támogatást nyújt évente legfeljebb négy alkalommal a 

Budapest IX. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott 

életvitelszerűen tartózkodó, a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került 

személynek, aki emiatt önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud 

gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásai miatt anyagi segítségre 

szorul.” 

9. § 

 

A Rendelet 26. § (2) bekezdése az alábbi c) és d) pontokkal egészül ki: 

„c) nem a kérelmező nevére szól az elhunyt temettetési költségeit igazoló számla, 

  d) az elhunyt személy eltemettetése köztemetés útján történt.” 
 

10. § 

 

A Rendelet 27. § (1) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) f) j) pontja esetében a támogatás összege temetés típusai szerint: 

- urnakiadás, szórásos 32 000 Ft 

- urnás                         42 000 Ft 

- koporsós                   76 000 Ft 



 

11. § 

 

A Rendelet 29. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A rendkívüli támogatás igény szerint postai úton vagy folyószámlára kerül utalásra.” 

 

12. § 

 

A Rendelet 30. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

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

tartózkodó  
ba) a nyugellátásban, a rendszeres nyugdíjszerű ellátásba részesülő személy, 

bb) a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevelő törvényes képviselő, 

bc) a három- vagy többgyermekes család részére gyermekenként, 

bd) az időskorúak járadékában, 

be) az Sztv. 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján aktív korúak ellátásában részesülő 

személyek részére,”  

 

13. § 

 

A Rendelet 31. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester kérelemre minden év első negyedévének végéig benyújtott kérelmek 

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

életvitelszerűen tartózkodó, a tárgyévben a 70. életévét betöltött személynek személyenként, 

valamint a négy- vagy többgyermekes család részére gyermekenként.” 

 

14. § 

 

A Rendelet 32. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester iskolakezdési támogatást nyújt a törvényes képviselő kérelme alapján: 

a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy  

b) a három- vagy többgyermekes, vagy  

c) a tartósan beteg gyermeket nevelő családok  

nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) Budapest IX. kerületben lakóhellyel 

rendelkező és ott életvitelszerűen tartózkodó tanulói részére.” 

 

15. § 

 

A Rendelet 32. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő 

nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen a Budapest IX. kerületi 

lakóhelyén tartózkodik, továbbá a tanulói jogviszony igazolását.” 

 

16. § 

 

A Rendelet 32. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

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

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

tanulónként egységesen 5.000,- forint.” 

 

17. § 

 

A Rendelet 34. § (1) bekezdés bevezető mondatrésze helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester a kerületi önkormányzati működtetésű, valamint a nem kerületi 

működtetésű, állami, egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési intézmények Budapest 

IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó nappali tagozatos 

gyermek tanulója részére, amennyiben a gyermeket gondozó családban a gyermek 



rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a családjában az egy főre jutó 

havi jövedelem összege nem haladja meg” 

18. §  

 

A Rendelet 34. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„  

d) intézményi jogviszony igazolása.” 

 

19. § 

 

A Rendelet 34. § (3) bekezdése hatályát veszti. 

 

20. § 

 

A Rendelet 35. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

”(1) A polgármester a legalább egy éve a Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, és 

ott életvitelszerűen tartózkodó nappali tagozatos tanulók részére az érettségi vizsga letételéig 

támogatja a B kategóriás vezetői engedély megszerzését.” 

 

21. § 

 

A Rendelet 42. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„A polgármester a Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában a 

Gyermekjóléti Központ javaslata alapján elhelyezett, Budapest IX. kerületben lakóhellyel 

rendelkező tanuló részére kérelemre az iskolába járás megkönnyítése érdekében 

természetbeni ellátásként BKK általános tanulóbérletet a tanév időtartamára biztosíthat 

havonta a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságán keresztül.” 

 

22. § 

 

A Rendelet 44. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester tanévenként egyszer a szükséges taneszköz-csomagot biztosítja az 1. 

számú melléklet szerint meghatározott összeghatárokig: 

a.) 1-4. osztályban valamennyi – az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban a Belső-

Pesti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézmények, 

valamint a Budapest IX. kerület közigazgatási területén működő egyházi fenntartású 

köznevelési intézmények - nappali tagozatos tanulói részére, intézményi adatszolgáltatás 

alapján, 

b.) 5-8. osztályban az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban a Belső-Pesti 

Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézmények, valamint a 

Budapest IX. kerület közigazgatási területén működő egyházi fenntartású köznevelési 

intézmények, Budapest IX. kerületi lakóhellyel (a lakcímet igazoló hatósági igazolványon 

lakóhelyként megjelölt IX. kerületi címmel) rendelkező, nappali tagozatos tanulói 

részére, intézményi adatszolgáltatás alapján.”  

 

23. § 

 

A Rendelet 44. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „(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.” 

 

24. § 

 

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

 

25. § 

 

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

 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 

kell. 

 

Budapest, 2017. április… 

 

dr. Bácskai János       dr. Ruzsits Ákos Jenő 

   polgármester        aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 15.000 

 

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 az egyes települési támogatások célzottabban juthatnak el az arra 

rászorulókhoz. 

 

A rendelet tervezet részletes indokolása  

 

 

1. § -hoz 

 

Az Ör 2. § a) és c) pontjainak módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

2. §-hoz 

 

Az Ör 2. § (2) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

Minden települési támogatás esetében indokolt az Szt. 10.§ (2)-(5) bekezdése szerinti 

jövedelemvizsgálat.  

 

3. §-hoz 

 

Az Ör 4. § (3) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

4. §-hoz 

 

Az Ör. 7. § (3) bekezdésének módosítása azért vált szükségessé, hogy megvalósuljon az a 

támogatási cél, miszerint az állami támogatásból kiszoruló ferencvárosi lakosok 

támogatására kerüljön sor.   

 

5. §-hoz 

 

Az Ör 14. § (1) bekezdésének d), és e) pontjának módosítása rendelet pontosítása miatt vált 

szükségessé. 
 

6. §-hoz 

 

Az Ör 17. § (2) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 
 

7. §-hoz 

 

Az Ör 24. § (7) bekezdés kiegészítése vált szükségessé, hogy azok a kerületi lakosok, akik 

alanyi vagy normaív jogcímen jogosultak közgyógyellátás igénybevételére inkább a 

számukra több előnnyel járó támogatási formát vegyék igénybe.   

  

8. §-hoz 

 

Az Ör. 25. § (1) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

9. §-hoz 

 

Az Ör. 26. § (2) bekezdésének c) és b) pontjának módosítása a halálesetre való tekintettel 

beadott Ferencvárosi rendkívüli támogatás esetében szükséges pontosítások miatt vált 

szükségessé.   

 

10. §-hoz 

 



Az Ör. 27. § (1) bekezdés f) pontjának módosításával pontos és egységes összegben kerül 

meghatározásra temetési típusonként a Ferencvárosi rendkívüli támogatás mértéke a 

helyben szokásos temetési költségek figyelembevételével.  

 

11. §-hoz 

 

Az Ör. 29. § módosítása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 2004. évi CXL. törvény változásai miatt vált szükségessé. 

 

12. §-hoz 

 

Az Ör. 30. § (1) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé.  

 

13. §-hoz 

 

Az Ör. 31. § (1) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

14. §-hoz 

 

Az Ör. 32. § (1) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

15. §-hoz 

 

Az Ör. 32. § (3) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

16. §-hoz 

 

Az Ör. 32. § (4) bekezdés módosítása a támogatás összegének emelése miatt vált 

szükségessé annak érdekében, hogy az önkormányzati támogatás enyhítse a kerületben élő, 

gyermekét egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelő, illetve tartósan beteg 

gyereket nevelő családok iskolakezdéssel járó terheit.  

 

17. §-hoz 

 

Az Ör. 34. § (1) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

18. §-hoz 

 

Az Ör. 34. § (2) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

19. §-hoz 

 

Az Ör. 34. § (3) bekezdésének módosítása a jogszabályi hivatkozás hatályon kívül 

helyezése miatt vált szükségessé. 

 

20. §-hoz 

 

Az Ör. 35. § (1) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

21. §-hoz 

 

Az Ör. 42. § módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. A Budapest IX. 

kerület Kén utca 3. szám alatti lakóépületek lebontásra kerültek.  

 

22. §-hoz 

 



Az Ör. 44. § (1) bekezdés módosítása a köznevelési intézmények működtetői jogkörének 

változása miatt vált szükségessé. 

 

23. §-hoz 

 

Az Ör. 44. § (2) bekezdésének módosítása a tankönyvtámogatás felmenő rendszere, 

valamint a Ferencváros Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Belső-Pesti Tankerületi Központjának 

működtetésbe kerülése, valamint Ferencvárosban működő alapítványi fenntartású 

köznevelési intézmények tanulóinak támogatása, továbbá a bekezdések megszövegezésének 

egységesítése miatt vált szükségessé. 

 

24.§-hoz 

 

Az Ör. 1.sz. mellékletének módosítása a tankönyvtámogatás felmenő rendszere valamint a 

kerületen kívül tanuló ferencvárosi diákok emelt összegű támogatása miatt vált 

szükségessé. 

 

25. §-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 Ferencvárosi iskolakezdési támogatás összegének emelkedése miatt kis összeggel, 

várhatóan 700.000,- forinttal emelkedik a „3306 Iskolakezdési támogatás” elnevezésű 

költségvetési soron történő forrásfelhasználás, de nem indokolt a költségvetési keretösszeg 

emelése. A kerületen kívül ferencvárosi diákok emelt összegű támogatása, továbbá a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának közigazgatási területén 

működő alapítványi fenntartású köznevelési intézményekben tanuló ferencvárosi diákokra 

kiterjesztett tankönyvtámogatás kapcsán a tervezett előirányzat emelésére sem lesz 

előreláthatólag szükség.  

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendelet-módosításnak környezeti következményei nincsenek. A Ferencvárosi 

iskolakezdési támogatás összegének emelésével kerületben élő, gyermekét egyedül nevelő, 

három vagy több gyermeket nevelő, illetve tartósan beteg gyereket nevelő családok, 

valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának közigazgatási 

területén működő alapítványi fenntartású köznevelési intézményekben tanuló ferencvárosi 

diákokra kiterjesztett tankönyvtámogatással a családok iskolakezdéssel járó terhei 

csökkennek.  

 

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 

 

Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére 

 

Rendelet hatályos szövege 

 

Rendelet tervezet szövege 

 

2. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed 

a) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata közigazgatási területén 

lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező, az Szt. 3. § (1)-(2) bekezdésében, 3. 

§ (3) bekezdésének a) pontjában, a Gyvt. 4. § 

(1)-(4) bekezdésében meghatározott 

természetes személyekre, 

c) a 44. § (1) bekezdés, valamint 44. § (2) 

bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata működtetésében lévő 

intézményekre, valamint a közigazgatási 

területén működő egyházi fenntartású 

köznevelési intézményekre, 

2. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed  

a) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata közigazgatási területén 

lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó, az 

Szt. 3. § (1)-(2) bekezdésében, 3. § (3) 

bekezdésének a) pontjában, a Gyvt. 4. § (1)-(4) 

bekezdésében meghatározott természetes 

személyekre, 

c) a 44. § (1) bekezdés, valamint 44. § (2) bekezdés 

a) és b) pontja vonatkozásában a Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokban 

a Belső-Pesti Tankerületi Központ által 

fenntartott és működtetett köznevelési 

intézményekre, valamint a közigazgatási 

területén működő egyházi és alapítványi 

fenntartású köznevelési intézményekre,” 

4. § 

 

(2) A rendkívüli támogatás esetében a jövedelem 

számításra vonatkozó időszakra az Szt. 10. § (2)-(5) 

bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  

 

4. § 

 

 (2) A támogatások esetében a jövedelemszámításra 

vonatkozó időszakra az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében 

foglaltakat kell alkalmazni.  

 
  (3) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét az 

Szt. 13. § (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés 

figyelembevételével érvényesítheti. 
7. § 

 

(3) Nem állapítható meg a jövedelempótló rendszeres 

támogatás, ha a kérelmező személy 

a) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, 

illetve szabadságvesztés büntetését tölti, 

b) az Szt. 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ 

menti ingázó munkavállalókat kivéve – tartózkodási 

joga megszűnt vagy tartózkodási jogának 

gyakorlásával felhagyott, 

c) gyermekgondozási segélyben, illetve 

gyermeknevelési támogatásban részesül, 

d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek 

egyéves korának betöltéséig, 

e) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991.  

évi IV. törvény (a továbbiakban Flt.) szerint az 

álláskeresési támogatás megállapításához szükséges 

munkaviszonnyal rendelkezik, 

f) katonai szolgálatot teljesít, 

g) köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali 

oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, 

vagy 

h) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében a 

felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban, 

vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban 

7. § 

 

(3) Nem állapítható meg a jövedelempótló rendszeres 

támogatás, ha a kérelmező személy 

a) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, 

illetve szabadságvesztés büntetését tölti, 

b) az Szt. 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ 

menti ingázó munkavállalókat kivéve – tartózkodási 

joga megszűnt vagy tartózkodási jogának 

gyakorlásával felhagyott, 

c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési 

támogatásban részesül, 

d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek 

egyéves korának betöltéséig, 

e) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991.  

évi IV. törvény (a továbbiakban Flt.) szerint az 

álláskeresési támogatás megállapításához szükséges 

munkaviszonnyal rendelkezik, 

f) katonai szolgálatot teljesít, 

g) köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali 

oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, 

vagy 

h) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében a 

felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban, 

vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban 



részesül, 

i) a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásában részesül, 

j) aktív korúak ellátásában részesül,  

k) egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, 

 l) az Szt. 4. § (1) bekezdés j) pontja szerinti 

keresőtevékenységet folytat, 

m) akinek a jövedelempótló rendszeres támogatás 

visszafizetési kötelezettsége fennáll és 

     a családja az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint 

vagyonnal rendelkezik.   

részesül, 

i) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában 

részesül, 

j) aktív korúak ellátására jogosult, 

k) egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, 

 l) az Szt. 4. § (1) bekezdés j) pontja szerinti 

keresőtevékenységet folytat, 

m) akinek a jövedelempótló rendszeres támogatás 

visszafizetési kötelezettsége fennáll és 

     a családja az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint 

vagyonnal rendelkezik.   

14.  § 

 

(1) A polgármester kérelemre fűtéstámogatást állapít 

meg annak a Budapest IX. kerületben lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek, 

a) aki nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban 

részesül, aki egyszemélyes háztartást vezet, és havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, vagy 

b) aki olyan többszemélyes háztartásban él, ahol 

minden személy nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű 

ellátásban részesül, és a háztartásban együtt élő 

személyek egy főre jutó havi jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 %-át, vagy 

c) aki gyermekét egyedül neveli és a háztartásban 

együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 %-át, vagy 

d) akinek háztartásában tartós betegség vagy súlyos 

fogyatékosság miatt magasabb összegű családi 

pótlékban részesülő személy él, és a háztartásban az 

együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 %-át, 

és vagyona sem neki, sem a vele együtt élő 

személyeknek nincs 

e) ahol a háztartásban több gyermeket nevelnek és a 

családban élők egy főre jutó havi jövedelme nem 

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 200%-át. 

14.  § 

 

(1) A polgármester kérelemre fűtéstámogatást állapít 

meg annak a Budapest IX. kerületben lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek, 

a) aki nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban 

részesül, aki egyszemélyes háztartást vezet, és havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, vagy 

b) aki olyan többszemélyes háztartásban él, ahol 

minden személy nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű 

ellátásban részesül, és a háztartásban együtt élő 

személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át, vagy 

c) aki gyermekét egyedül neveli és a háztartásban 

együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 %-át, vagy 

d) akinek háztartásában tartós betegség vagy súlyos 

fogyatékosság miatt magasabb összegű családi 

pótlékban részesülő személy él, és a háztartásban az 

együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 %-át, 

e) ahol a háztartásban több gyermeket nevelnek és a 

háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem 

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 200%-át, 

és vagyona sem a kérelmezőnek, sem a vele együtt élő 

személy(ek)nek nincs.” 

Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás  
17. § 

 

(2) A polgármester a Budapest Főváros IX. kerületben 

lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és 

életvitelszerűen a kerületben élő személy részére, aki 

önhibáján kívül az általa lakott lakásra a lakhatással 

kapcsolatos kiadásaival összefüggő adósságot halmozott 

fel, adósságcsökkentési támogatást nyújt. 

Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás  
17. § 

 

 (2) A polgármester a Budapest Főváros IX. kerületben 

lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott 

életvitelszerűen tartózkodó személy részére, aki 

önhibáján kívül az általa lakott lakásra a lakhatással 

kapcsolatos kiadásaival összefüggő adósságot halmozott 

fel, adósságcsökkentési támogatást nyújt 

Ferencvárosi Közgyógytámogatás 

24.§ 

 

(7) A közgyógytámogatást meg kell szüntetni az arra 

jogosult elhalálozása, vagy a ferencvárosi lakcíméről 

való elköltözése esetén. 

 

Ferencvárosi közgyógytámogatás 

24.§ 

 

(7) A közgyógytámogatást meg kell szüntetni az arra 

jogosult elhalálozása, vagy a ferencvárosi lakcíméről 

való elköltözése esetén, valamint a jogosultság ideje alatt 

alanyi vagy normatív jogcímen közgyógyellátásra 

jogosult.” 

Ferencvárosi rendkívüli támogatás 

25. § 

 

Ferencvárosi rendkívüli támogatás 

25. § 

 



(1) A polgármester rendkívüli támogatást nyújt évente 

legfeljebb négy alkalommal a Budapest IX. kerületben 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 

létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe 

került személynek, aki emiatt önmaga, illetve családja 

létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy 

alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásai miatt 

anyagi segítségre szorul. 
 

(1) A polgármester rendkívüli támogatást nyújt évente 

legfeljebb négy alkalommal a Budapest IX. kerületben 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott 

életvitelszerűen tartózkodó, a létfenntartást 

veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került 

személynek, aki emiatt önmaga, illetve családja 

létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy 

alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásai miatt 

anyagi segítségre szorul 

26.§ 

 

(2) Nem állapítható meg a családban történt halálesetre 

tekintettel a rendkívüli támogatás, amennyiben 

a) a kérelmet a temetést követő 90 napon túl nyújtotta 

be, 

b) a kérelmező a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. 

tv. 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban részesült 

 

26.§ 

 

(2) Nem állapítható meg a családban történt halálesetre 

tekintettel a rendkívüli támogatás, amennyiben 

a) a kérelmet a temetést követő 90 napon túl nyújtotta be, 

b) a kérelmező a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. 

tv. 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban részesült 

c) nem a kérelmező nevére szól az elhunyt temettetési 

költségeit igazoló számla, 

  d) az elhunyt személy eltemettetése köztemetés útján 

történt 

27. § 

 

(1) f) j) pontja esetében a Budapest Fővárosi 

Temetkezési Intézet temetési típusonként meghatározott 

legolcsóbb temetés összegének 20 %-a. 

27. § 

 

(1) f) j) pontja esetében a támogatás összege temetés 

típusai szerint: 

- urnakiadás, szórásos 32 000 Ft 

- urnás                         42 000 Ft 

- koporsós                   76 000 Ft 

29. § 

 

A rendkívüli támogatás a kérelem benyújtását követ 15 

napon belül kerül elbírálásra, ezt követően postai úton, 

illetve külön kérelemre a pénzben megállapított segély 

összege folyószámlára kerül utalásra. 

29. § 

 

A rendkívüli támogatás igény szerint postai úton vagy 

folyószámlára kerül utalásra. 

 

Karácsonyi támogatás 

30. § 

 

(1) A polgármester minden évben karácsonyi támogatást 

nyújt 

b) kérelemre Budapest IX. kerületben lakóhellyel 

rendelkező 

ba) a nyugellátásban, a rendszeres nyugdíjszerű 

ellátásba részesülő személy, 

bb) a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevelő 

törvényes képviselő, 

bc) a három- vagy többgyermekes család részére 

gyermekenként, 

bd) az időskorúak járadékában, 

be) az Sztv. 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján aktív 

korúak ellátásában részesülő személyek részére, 

Karácsonyi támogatás 

30. § 

 

(1) A polgármester minden évben karácsonyi támogatást 

nyújt 

b) kérelemre Budapest IX. kerületben lakóhellyel 

rendelkező és ott életvitelszerűen tartózkodó  

ba) a nyugellátásban, a rendszeres nyugdíjszerű ellátásba 

részesülő személy, 

bb) a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevelő 

törvényes képviselő, 

bc) a három- vagy többgyermekes család részére 

gyermekenként, 

bd) az időskorúak járadékában, 

be) az Sztv. 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján aktív 

korúak ellátásában részesülő személyek részére, 

Élelmiszertámogatás 

31. § 

 

(1) A polgármester kérelemre minden év első 

negyedévének végéig benyújtott kérelmek esetében 

egyszeri támogatást nyújt a Budapest IX. kerületben 

lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a Budapest 

IX. kerületben tartózkodó, a tárgyévben a 70. életévét 

betöltött személynek személyenként, valamint a négy- 

vagy többgyermekes család részére gyermekenként. 

Élelmiszertámogatás 

31. § 

 

(1) A polgármester kérelemre minden év első 

negyedévének végéig benyújtott kérelmek esetében 

egyszeri támogatást nyújt a Budapest IX. kerületben 

lakóhellyel rendelkező és ott életvitelszerűen tartózkodó, 

a tárgyévben a 70. életévét betöltött személynek 

személyenként, valamint a négy- vagy többgyermekes 

család részére gyermekenként 

Ferencvárosi iskolakezdési támogatás 

32. § 

 

Ferencvárosi iskolakezdési támogatás 

32. § 

 



(1) A polgármester iskolakezdési támogatást nyújt a 

törvényes képviselő kérelme alapján: 

a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy  

b) a három- vagy többgyermekes, vagy  

c) a tartósan beteg gyermeket nevelő 

családok  

nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) 

Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben tartózkodó 

tanulói részére. 

(1) A polgármester iskolakezdési támogatást nyújt a 

törvényes képviselő kérelme alapján: 

a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy  

b) a három- vagy többgyermekes, vagy  

c) a tartósan beteg gyermeket nevelő 

családok  

nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) 

Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és ott 

életvitelszerűen tartózkodó tanulói részére. 

32. § 

 

(3) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, 

illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen a 

Budapest IX. kerületben lakik, továbbá a tanulói 

jogviszony igazolását. 

32. § 

 

(3) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, 

illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen a 

Budapest IX. kerületi lakóhelyén tartózkodik, továbbá a 

tanulói jogviszony igazolását. 

(4)  A pénzben megállapított támogatás a megadott 

folyószámlára történő utalással, valamint – annak 

hiányában – postai úton kerül kifizetésre. A támogatás 

összege tanulónként egységesen 3.000,- forint. 

(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. 

Ferencvárosi gyermekétkeztetési támogatás 
34. § 

 

(1) A polgármester a kerületi önkormányzati 

működtetésű valamint a nem kerületi működtetésű, 

állami, egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési 

intézmények Budapest IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkező nappali tagozatos gyermek, tanuló részére, 

amennyiben a gyermeket gondozó családban a gyermek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem 

jogosult és a családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg 

 

Ferencvárosi gyermekétkeztetési támogatás 
34. § 

 

(1) A polgármester a kerületi önkormányzati 

működtetésű valamint a nem kerületi működtetésű, 

állami, egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési 

intézmények Budapest IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó nappali 

tagozatos gyermek, tanuló részére, amennyiben a 

gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 

haladja meg 

(2)  

d) óvodalátogatási, iskolalátogatási igazolás. 

2)  

d) intézményi jogviszony igazolása.  

3) A Gyvt. 151. § (5) bekezdés c) és d) pontja szerint a 

normatív gyermekétkeztetési kedvezményre való 

jogosultság esetén nem állapítható meg az étkezési 

támogatás.    

törlésre kerül  

Jogosítvány megszerzésének támogatása 

Ferencvárosban 

35. § 

 

(1) A polgármester a legalább egy éve a Budapest IX. 

kerületi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos 

tanulók részére az érettségi vizsga letételéig támogatja a 

B kategóriás vezetői engedély megszerzését. 

 

Jogosítvány megszerzésének támogatása 

Ferencvárosban 

35. § 

 

(1) A polgármester a legalább egy éve a Budapest IX. 

kerületi lakóhellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen 

tartózkodó nappali tagozatos tanulók részére az érettségi 

vizsga letételéig támogatja a B kategóriás vezetői 

engedély megszerzését. 

Tanulóbérlet biztosítása Ferencvárosban 

42. § 

 

Budapest, IX. kerület Kén utca 3. szám alatti 

lakóépületekben lakó, továbbá a Gyermekek Átmeneti 

Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában a 

Gyermekjóléti Központ javaslata alapján elhelyezett, 

Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező tanuló 

részére kérelemre az iskolába járás megkönnyítése 

érdekében természetbeni ellátásként BKK általános 

tanulóbérletet a tanév időtartamára biztosíthat havonta a 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatóságán keresztül. 

Tanulóbérlet biztosítása Ferencvárosban 

42. § 

 

A polgármester a Gyermekek Átmeneti Otthonában és a 

Családok Átmeneti Otthonában a Gyermekjóléti 

Központ javaslata alapján elhelyezett, Budapest IX. 

kerületben lakóhellyel rendelkező tanuló részére 

kérelemre az iskolába járás megkönnyítése érdekében 

természetbeni ellátásként BKK általános tanulóbérletet a 

tanév időtartamára biztosíthat havonta a Ferencvárosi 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságán 

keresztül. 



Ferencvárosi oktatási támogatás 

44. § 

(1) A polgármester tanévenként egyszer a szükséges 

taneszköz-csomagot biztosítja az 1. 

számú melléklet szerint meghatározott összeghatárokig: 

a.) 1-4. osztályban valamennyi - az önkormányzat által 

működtetett és a Budapest IX. kerület 

közigazgatási területén működő egyházi fenntartású 

köznevelési intézmények - nappali 

tagozatos tanulói részére, intézményi adatszolgáltatás 

alapján, 

b.)5-8. osztályban az önkormányzat által működtetett és 

a Budapest IX. kerület 

közigazgatási területén működő egyházi fenntartású 

köznevelési intézmények, Budapest IX. 

kerületi lakóhellyel (a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványon lakóhelyként megjelölt IX kerületi 

címmel) rendelkező, nappali tagozatos tanulói részére, 

intézményi adatszolgáltatás 

alapján. 

Ferencvárosi oktatási támogatás 

44. § 

(1) A polgármester tanévenként egyszer a szükséges 

taneszköz-csomagot biztosítja az 1. 

számú melléklet szerint meghatározott összeghatárokig: 

a.) 1-4. osztályban valamennyi – az önkormányzat 

tulajdonában álló ingatlanokban a Belső-Pesti 

Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett 

köznevelési intézmények, valamint a Budapest IX. 

kerület közigazgatási területén működő egyházi 

fenntartású köznevelési intézmények - nappali tagozatos 

tanulói részére, intézményi adatszolgáltatás alapján, 

b.) 5-8. osztályban az önkormányzat tulajdonában álló 

ingatlanokban a Belső-Pesti Tankerületi Központ által 

fenntartott és működtetett köznevelési intézmények, 

valamint a Budapest IX. kerület közigazgatási területén 

működő egyházi fenntartású köznevelési intézmények, 

Budapest IX. kerületi lakóhellyel (a lakcímet igazoló 

hatósági igazolványon lakóhelyként megjelölt IX. 

kerületi címmel) rendelkező, nappali tagozatos tanulói 

részére, intézményi adatszolgáltatás alapján 

(2) A polgármester tanévenként egyszeri 

tankönyvtámogatást (a továbbiakban: támogatás) 

nyújt: 

a.) 5-12. 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 5-12. osztályban, a Budapest 

IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 

működtetett köznevelési intézmények (általános iskola 

és gimnázium) Budapest IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkező nappali tagozatos tanulói részére, a kérelem 

mellékletét képező számlában foglalt összegig, de 

legfeljebb az 1. számú melléklet szerint meghatározott 

maximális összeg erejéig. 

c.) a törvényes képviselő kérelmére Budapest Főváros 

IX. kerület közigazgatási határán kívül 

működő köznevelési intézményekben (általános iskolák) 

Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező 5-8. 

osztályban tanulók részére, a nevükre kiállított 

igazolásban foglalt összegig, de legfeljebb az 1. számú 

melléklet szerint meghatározott maximális összeg 

erejéig 

(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. 

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 

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 

5. évfolyamon 19.200 

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 

5-8. évfolyamon 10.000 
 

személygépkocsi-

vezetői vizsga 
költsége legfeljebb 

 

50.000,-Ft/fő 

 

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 15.000 
 

személygépkocsi-

vezetői vizsga 
költsége legfeljebb 

 

50.000,-Ft/fő 

 

 


