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A  Képviselő-testület  a  6/2006  (III.10.)  rendeletben  szabályozta  a  gyermekjóléti  és  szociális 
ellátásokat. A jogszabályi  változások indokolják egy új rendelet  megalkotását a pénzbeli és a 
természetbeni támogatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról. 
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Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IX. Kerület Képviselő-testülete a pénzbeli  és természetbeni szociális  és 
gyermekvédelmi  támogatásokat,  valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokat, 
jelenleg egy rendeletben, a 6/2006. (III.10.) számú rendelet szabályozza. A helyi társadalmi 
viszonyok,  mint  a  nagymértékű  eladósodás,  a  szociális  ellátásra  szoruló  munkanélküliek 
számának  növekedése,  a  magasabb  szintű  jogszabályok  módosulása,  valamint  az  új 
jogalkotási  törvény  indokolta  a  jelenlegi  szabályozás  áttekintését,  és  egy  új  rendelet 
megalkotását  úgy,  hogy  külön  rendeletben  kerüljön  szabályozásra  a  pénzbeli  és 
természetbeni ellátásról szóló rendelkezés. 

A  szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  (a 
továbbiakban: Szt.),  a gyermekek védelméről és a gyámügyi  igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI.  törvény  (a  továbbiakban:  Gyvt.),  a  lakások  és  helyiségek  bérletére,  valamint  az 
elidegenítésükre  vonatkozó  egyes  szabályokról  szóló  1993.  évi  LXXVIII.  törvény  (  a 
továbbiakban: Ltv.) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( a továbbiakban: 
Közokt.tv.)  több  ponton  ad  felhatalmazást  a  települési  önkormányzatok  számára 
rendeletalkotásra.

Az Szt. 32. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 
szabályozza  a  hatáskörébe  tartozó  pénzbeli  ellátások  megállapításának,  kifizetésének, 
folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait,  az Szt. 26. § alapján pedig a települési 
önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a 
szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - 
más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. A Gyvt. 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  Gyvt.-ben,  illetve  az  önkormányzat 
rendeletében meghatározott  feltételek szerint rendkívüli  gyermekvédelmi támogatást  állapít 
meg.

Az Ltv. 34. § (3) bekezdése szerint a szociális helyzet alapján történő bérbeadással érintett 
bérlők részére az önkormányzati lakbértámogatás mértékét, jogosultsági feltételeit és eljárási 
szabályait az önkormányzat rendeletében kell megállapítani. A Közokt.tv. 102. §(2) bekezdés 
c)  pontja  értelmében  a  fenntartó  határozza  meg  az  oktatási  és  nevelési  intézményekben 
kérhető  költségtérítés  és  tandíj  megállapításának  szabályait,  valamint  a  szociális  alapon 
adható kedvezmények feltételeit.

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1999. (IV.30.) rendelet 
20.§  (2)  bekezdésében  foglalt  feladatkörömben  eljárva  előkészítettem  a  pénzbeli  és 
természetbeni  támogatásokról  szóló  önkormányzati  rendelet-tervezetet,  amelyet  az  alábbi 
indokolással terjesztek a Képviselő-testület elé:

Az eddigi rendelkezésekhez képest több változás is megjelenik az új szabályozásban, melyek 
egyfelől jogtechnikai, másfelől pedig szakmai jellegűek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. § az alábbiak szerint rendelkezik:

„Az  azonos  vagy  hasonló  életviszonyokat  azonos,  vagy  hasonló  módon,  szabályozási  
szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet  
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indokolatlanul  párhuzamos vagy többszintű.  A jogszabályban nem ismételhető meg olyan  
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes.”

A  rendelet-tervezet  a  fenti  szabály  figyelembevételével  készült  el.  A  jelenleg  hatályos 
rendeletben több olyan szakasz található, amelynek szövege egy magasabb szintű jogszabály 
szövegével megegyezik. A rendelet tervezet ezt a kettősséget már elkerüli, csak az Szt. és a 
Gyvt. felhatalmazó rendelkezéseinek megfelelő szakaszokat fogalmaz meg.

Ugyancsak jogtechnikai jellegű változás, hogy a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és 
alcímek  számozását  a  jogszabályszerkesztésről  szóló  61/2009.  (XII.14.)  IRM  rendelet 
szerinti új szabályok szerint tartalmazza a rendelet-tervezet átláthatóbb, tagoltabb formában.

Az ellátások jogosultsági feltételeiben a korábbiakhoz képest csak kisebb változások lesznek. 
A  rendelet-tervezetben  újra  fogalmaztuk  a  rendszeres  szociális  segélyben  részesülők 
együttműködési kötelezettségét a szociális és gyermekjóléti intézménnyel. 

A  lakásfenntartási  támogatás  rendszere  az  Szt.  változásai  következtében  változnak,  a 
rendeletben szabályozható helyi lakásfenntartási támogatásnak is ehhez kell igazodnia. 

A  rendelet-tervezet  számos  hatályon  kívül  helyező  rendelkezést  is  tartalmaz,  mivel 
elfogadásával  egyidejűleg  a  hatályos  rendeletet  és  azok  módosításait  hatályon  kívül  kell 
helyezni.

A rendelet-tervezet részletes indokolása

Az 1-6. §-hoz

A  rendelet-tervezet  ezen  szakaszai  tartalmazzák  a  rendelet  célját,  hatályát,  valamint  az 
eljárási  rendelkezéseket.  Meghatározásra került,  hogy az ellátások iránti  kérelmet  hol kell 
benyújtani,  a  kérelemnek  milyen  nyilatkozatokat  kell  tartalmaznia,  mellékeltként  milyen 
igazolásokat kell csatolni. Meghatározásra került továbbá, hogy a jövedelem igazolásaként 
milyen dokumentumok fogadhatók el, a nyilatkozatok tartalma hogyan ellenőrizhető. 

A jogosulatlanul  igénybe  vett  ellátásokra vonatkozó szabályok kerültek meghatározásra  a 
rendelet-tervezetben. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt visszafizetésére kell 
kötelezni.  Az  Szt.  meghatározza  a  jegyző  hatáskörébe  tartozó  szociális  ellátások 
megtérítésének eseteit, illetve mely esetben gyakorolhat méltányosságot. 

A  rendelet-tervezet  tartalmazza  a  polgármester  hatáskörébe  tartozó  szociális  ellátások 
körében  való  megtérítés  szabályait,  valamint  azt,  hogy  mely  esetben  gyakorolhat 
méltányosságot.

A 7-11. §-hoz

Ezen szakaszok szabályozzák az aktív korúak ellátását az Szt. szerinti felhatalmazási körben. 
Az Szt. 37. (1) bekezdése alapján az egészségkárosodott személyeken, az 55 éven felülieken 
és a 14 éven aluli gyermeket nevelő személyeken túl rendszeres szociális segélyben lehet 
részesíteni  azt  az  aktív  korúak  ellátására  jogosult  személyt  is,  aki  az  önkormányzat 
rendeletében  családi  körülményeire,  egészségi  és  mentális  állapotára  tekintettel 
meghatározott  egyéb feltételeknek megfelel.  A rendszeres szociális  segélyre – az Szt.-ben 
foglaltakon túl – az a személy lesz jogosult, aki:
• legalább 30 %-os mértékben egészségkárosodottnak minősül,  vagy munkaképesség 
csökkenésének mértéke legalább 40 %-os,
• közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt  azért  nem létesített,  mert  a munkaköri 
alkalmassági  vizsgálaton  12  hónapon  belül  legalább  három  alkalommal  „nem  alkalmas” 



minősítést  kapott  és  ennek  következtében  az  orvos  szakértői  szerv  legalább  30  %-os 
egészségkárosodást állapított meg,
• gyermeket vár és betöltötte a terhesség 12. hetét,
• pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll.

Az e körbe tartozó személyek aktív korúak ellátására jogosultak, de jelenleg foglalkoztatási 
támogatásban részesülnek. Mivel munkaerőpiacra történő visszatérésük egészségi állapotuk 
miatt nem lehetséges, a közfoglalkoztatásra vonatkozó kötelezettséget nem tudják teljesíteni, 
így foglalkoztatási támogatásukat meg kell szüntetni. Emiatt szükséges, hogy azokat, akik 
egészségi állapotuknál fogva nem képesek munkát végezni, a foglalkoztatási támogatásban 
részesülők közül – az Szt. által biztosított lehetőséget kihasználva - átsoroljuk a rendszeres 
szociális segélyben részsülők közé.

A  rendelet-tervezet  részletesen  szabályozza  a  foglakoztatást  helyettesítő  támogatásban 
részesülő  személyek  rendszeres  szociális  segélybe  való  átkerülésének  szabályait.  Az Szt. 
felhatalmazás ad az önkormányzatoknak, hogy azon személyek esetében, akik önhibájukon 
kívül  mentális  vagy  egészségügyi  körülményeikre  tekintettel  nem tudják  teljesíteni  a  30 
napos  foglalkoztatást,  áthelyezhetők  legyenek  a  rendszeres  szociális  segélybe,  és  ne 
maradjanak ellátás nélkül. 

Részletesebben  szabályozásra  került  a  rendszeres  szociális  segélyben  részesülők 
együttműködési kötelezettségeinek szabályai. 

A 12-14. §-hoz

A szakaszok a  helyi  lakásfenntartási  támogatást  és  lakbértámogatást  szabályozzák.  Helyi 
lakásfenntartási  támogatásban  alapvetően  az  a  személy  részesülhet,  aki  az  Szt.  szerint 
normatív  lakásfenntartási  támogatásra  nem jogosult.  Mivel  a  lakásfenntartási  támogatásra 
vonatkozóan  új  szabályok  léptek  hatályba  2011.  szeptember  01.  napjától,  ezért  a  helyi 
rendeletben  a  2011.  szeptember  01.  napja  után  beadott  kérelmek  vonatkozásában  is 
szükséges, hogy a rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell a 
rendelet rendelkezéseit. 

A  helyi  lakásfenntartási  támogatásra  jogosultak  köre  kiszélesedett  azzal,  hogy  az  egy 
fogyasztási  egységre  számított  jövedelemhatárt  a  mindenkori  öregségi  nyugdíj  legkisebb 
összegének háromszorosában határoztuk meg, de a támogatás havi összegét 2500,- Ft-ban 
állapítanánk meg.

A polgármester egy év időtartamra lakbértámogatást  állapított  meg annak a Budapest IX. 
kerületben  lakóhellyel  rendelkező,  önkormányzati  tulajdonú bérbe  adott  lakás  bérlőjének, 
akinek a háztatásában az egy főre eső jövedelme nem érte el mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének háromszorosát,  és lakbére  a kérelem benyújtását  megelőző 5 évvel 
azelőtti lakbér összegét meghaladta.

A rendelet-tervezetben az 5 év leszállításra került, 3 évben határoztuk meg. Ezzel szélesebb 
kör lesz jogosult a lakbértámogatásra, de összegszerűségében nem lesz több, mivel az utóbbi 
években kisebb mértékben emelkedett a lakbér összege.

A 15-17. §-hoz

Az  átmeneti  segély  vonatkozásában  az  a  változás  a  korábbiakhoz  képest,  hogy 
meghatározásra  került,  mely  esetekben  adható  ez  a  támogatási  forma,  illetve  ezek 
igazolásához  milyen  dokumentumokat  kell  benyújtani  a  kérelemmel  együtt.  Kiemelésre 
kerültek azok az élethelyzetek, amelyeket különösen figyelembe kell venni, az erre adható 
átmeneti segély legmagasabb összege is meghatározásra került



A 18-20. §-hoz

A szakaszok a temetési segély jogosultsági feltételeit szabályozzák. A rendelet-tervezet nem 
tartalmaz változást a jogosultakra vonatkozóan, illetve a megállapítható összegre nézve. 

A 21. §-hoz

A korábbiakhoz  hasonlóan a  rendelet-tervezet  tartalmazza,  hogy kinek állapítható  meg  a 
karácsonyi támogatás. A gyakorlati tapasztalatokat figyelembe véve pontosításra került, hogy 
a  kérelmeket  mely  időponttól  lehet  benyújtani.  További  változás,  hogy  a  karácsonyi 
támogatás mértéke a szakaszon belül került feltüntetésre a melléklet helyett.

A 22. §-hoz

A  rendelet  tervezet  külön  szakaszban  tartalmazza,  hogy  a  pénzbeli  ellátások  közül  az 
átmeneti  segély,  a  lakásfenntartási  támogatás,  a  temetési  segély  és  a  lakbértámogatás 
természetbeni juttatásként is megállapítható.

A 23. §-hoz

Ez  a  szakasz  tartalmazza,  hogy  az  Szt.-ben  foglaltakon  túl  kinek  lehet  megállapítani  a 
közgyógyellátást.  Az  ún.  méltányossági  közgyógyellátásra  vonatkozó  szabályok  a 
korábbiakhoz képest nem változtak.

A 24-30. §-hoz

Az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó szabályok közül az Szt-ben szabályozottak nem 
kerültek  át  a  rendelet-tervezetbe  a  párhuzamos,  illetve  többszintű  szabályozás  elkerülése 
érekében. Viszont az adósságkezelési szolgáltatás részletes szabálya, résztvevőinek feladatai, 
kötelezettségei áttekinthetően kerültek rögzítésre. 

A  rendelet-tervezetben  az  alcím  alatt,  de  külön  szakaszban  került  rögzítésre,  milyen 
igazolásokat kell csatolni a kérelemhez. 

Az Szt. 55/C § (4) bekezdése alapján szabályozásra került az adósságkezelési szolgáltatásba 
bevont  adósságtípusok  köre,  összegük  felső  határa,  a  folyósítás  módja,  a  jövedelmi  és 
vagyoni  jogosultság  feltétele,  a  hitellel  terhelt  ingatlan  forgalmi  értékének  megállapítási 
módja. 

Külön szakasz tartalmazza a rendelet-tervezetben a jogosultakra vonatkozó kötelezettségeket, 
valamint a tanácsadást végző intézmény által ellátandó szabályokat. 

Az  adósságcsökkentési  támogatás  összege  az  egy  főre  eső  jövedelemtől  függően  az 
adósságkezelés körébe bevont adósság 75 %-a, illetve 50 %-a. 

A 31 §-hoz

A szakasz a köztemetés költségek megtérítése alóli mentesség szabályait tartalmazza.

A 32. §-hoz

A  szociális  üdültetésre  egy  évben  egy  alkalommal  ad  lehetőséget  a  rendelet-tervezet  a 
korábbi szabályozással egyezően.

A 33. §-hoz



Továbbra  is  természetbeni  juttatásként  tartalmazza  a  rendelet-tervezet  a  nyugdíjasok  és 
gyermekgondozási segélyben részesülők ingyenes könyvtárhasználatát.

A 34-36. §-hoz

A Gyvt. szerinti ellátások közül a rendkívül gyermeknevelési támogatást kell önkormányzati 
rendeletben  szabályozni.  Mivel  ebben  az  esetben  is  szociális  rászorultságon  alapuló 
támogatásról  van  szó,  a  szociális  támogatásokkal  együtt  szerepeltetjük  a  rendelet-
tervezetben.

A támogatás  formája  és  mértéke  az eddigiekhez  képest  nem változik,  de meghatározásra 
kerületek azon helyzetek, amelyeket az elbírálásnál különösen ajánlott figyelembe venni. A 
jövedelem határt figyelembe véve meghatározásra került az adható összege is. 

Továbbra is  megmaradt  az a  szabályozás,  hogy a támogatás  természetbeni  juttatásként  is 
biztosítható.

A 37-41 §-hoz

A polgármester, mint intézmény fenntartó az éves költségvetési rendeletben  állapítja meg a 
kerületben működő oktatási nevelési intézményekben a tandíj és a térítési díj összegét a. Itt 
került szabályozásra a szociális alapon adható kedvezmények köre, feltétele, illetve az, hogy 
kik mentesülhetnek a térítési díj fizetése alól.

A 42. §-hoz

A szakaszok hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaznak. Jelen 
rendelet-tervezet elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül kell helyezni az ellátásokat eddig 
szabályozó önkormányzati rendeleteket.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet,  hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz 
igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a 
helyi  önkormányzat  képviselő-testületét  tájékoztatni  kell.  A  hatásvizsgálati  lap  az 
előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a rendelet-
tervezetet szíveskedjen egy fordulóban megtárgyalni és elfogadni.

Budapest, 2011. szeptember 15.

Formanek Gyula s.k.
  alpolgármester



Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet ugyanazon 
ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megalkotja  a   …../2011.   (….)  önkormányzati  rendeletét  a  pénzbeli  és  természetbeni 
támogatásokról .

Határidő: 15 nap
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
              Dr. Nagy Hajnalka jegyző



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének
../2011. (… … ) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 10. § 
(1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. (1) bekezdés b) pontjában, 
32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésének d) pontjában, 37./A. § (3) bekezdésében, 38. § 
(1) bekezdés c) pontjában,  38.  § (9) bekezdésében,  45.  § (1)-(2) bekezdésében,  46.  § (1) 
bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 55. § (1) bekezdés b) és c) 
pontjában, 55. § (3) bekezdésében, 55/C. § (1)-(2) és (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés 
b)-c) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló l997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) pontjában, és 131. § (1) bekezdésében, 
továbbá  a  lakások  és  helyiségek  bérletére  valamint  az  elidegenítésükre  vonatkozó  egyes 
szabályokról szóló 1993. év LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 34. § (3) bekezdésében, 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:  Közokt.  tv.)  102. § (2) 
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  Humán 
Ügyek  Bizottsága  és  a  Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  véleményének  kikérésével  a 
következőket rendeli el: 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. §

A  rendelet  célja,  hogy  az  Szt.,  a  Gyvt.,  valamint  az  Ltv. és a  végrehajtásukra  kiadott 
jogszabályok  alapján  szabályozza  a  Képviselő-testület  hatáskörébe  tartozó  pénzbeli  és 
természetbeni ellátásokat, valamint Közokt. tv. alapján meghatározza a költségtérítés és tandíj 
szociális alapon adható kedvezményeinek feltételeit.

2. A rendelet hatálya

2. §

(1) E rendelet hatálya – az ápolási díj kivételével - kiterjed Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros  Önkormányzat  közigazgatási  területén  lakóhellyel  és  tartózkodási  hellyel 
rendelkező,  az  Szt.  3.  §  (1)-(3)  bekezdésében,  a  Gyvt.  4.  §  (1)-(2)  bekezdésében 
meghatározott személyekre, valamint az Szt. 7. §-ban meghatározott személyekre.

(2)  A  rendelet  hatálya  az  ápolási  díj  esetében  kiterjed  a  Budapest  Főváros  IX.  kerületi 
lakóhellyel rendelkező személyekre.

3. Eljárási rendelkezések

3. §

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell 
benyújtani  személyesen,  vagy  a  Polgármesteri  Hivatal  címére  adható  fel  postai 
küldeményként. 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell nyilatkozatot



a) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetén a közös háztartásban élő, a Gyvt. 19. § 
(4) bekezdésében meghatározott személyekről, 

b) a  lakásfenntartási  a  lakbértámogatás,  az  adósságkezelési  támogatás  esetén  az  egy 
lakásban együtt lakó – oda bejelentett – személyekről, 

c) az egyéb szociális ellátás esetén a lakásban együtt lakó - oda bejelentett -, az Szt. 4. § 
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekről.

(3) A kérelemhez mellékelni kell
a) az  együtt  élő  személyeknek  a  jövedelem  számítására  irányadó  időszakra  eső 

jövedelméről szóló igazolást,
b) a gyermek elhelyezése, vagy gyámrendelésről szóló határozatot,
c) 30 napnál nem régebbi igazolást  a 18. életévét betöltött,  önálló jövedelemmel  nem 

rendelkező nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt 
tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról,

d) az  Szt.  által  szabályozott  ellátások  esetében  a  pénzbeli  és  természetbeni  szociális 
ellátások  igénylésének  és  megállapításának,  valamint  folyósításának  részletes 
szabályairól  szóló  63/2006.  (III.27.)  Korm.  rendeletben  meghatározott  egyéb 
igazolásokat,

e) a  Gyvt.  által  szabályozott  ellátásoknál  a  gyámhatóságokról  valamint  a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben 
meghatározott igazolásokat,

f) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat.

4. §

(1) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
a)  munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás,
b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által 

kiadott  igazolás,  a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a 
vállalkozó nyilatkozata,

c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és az 
utolsó havi nyugdíjszelvény,

d) családtámogatási ellátások esetében a kifizető szerv által kiállított igazolás, 
e) gyermektartásdíjat  a  felvett  vagy  megfizetett  tartásdíj  összegét  igazoló  postai 

szelvény,  bankszámlakivonat  vagy átvételi  elismervény,  és a tartásdíjat  megállapító 
jogerős  bírói  ítélet,  vagy  a  szülők  között  létrejött  megállapodás  és  a  kötelezett 
jövedelemigazolása, vagy nyilatkozata,

f) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló határozat,
g) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés,
h) ösztöndíjról  a  közép-  vagy  felsőoktatási  intézmény  által  kiállított  igazolás, 

bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása,
i) amennyiben  az  ellátást  kérő  jövedelemmel  nem  rendelkezik,  úgy  az  állami 

foglalkoztatási szervvel kötött együttműködés,
j) az  a)-i)  pontba  nem  tartozó  jövedelem  esetén  a  jövedelem  típusának  megfelelő 

igazolás.

(2)  A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  esetében  a  jövedelemszámításra  vonatkozó 
időszakra az Szt. 10. (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

5. §

(1) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Polgármesteri 
Hivatal megkeresheti:

a) az állami adóhatóságot,
b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
c) az igazolást kiállító szervet,



d) a munkáltatót,
e) elrendelheti  környezettanulmány készítését,  illetve elfogadható a kiskorú gyermeket 

nevelő  családoknál  a  gyermekjóléti  központ,  a  védőnő,  továbbá  a  gyermek-  és 
családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata, környezettanulmánya is.

(2) A Polgármesteri  Hivatal  a döntés előkészítése során tájékozódik a kérelmező szociális 
helyzetéről  az  egyes  szociális  ellátási  forma  odaítéléséhez  szükséges  szempontok  szerint, 
valamint környezettanulmányt készíthet a kérelmező lakásán.

(3)  Amennyiben  az  elvégzett  környezettanulmány  alapján  a  kérelmező  életkörülményeire 
tekintettel  a  jövedelemnyilatkozatban foglaltakat  vitatja,  felhívhatja  a  kérelmezőt  az általa 
lakott  lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában 
álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. 

(5) A környezettanulmány felvételét a Polgármesteri Hivatal mellőzi, ha a kérelmező lakásán 
már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően környezettanulmányt 
készítettek.

(3) A gyermekvédelmi és szociális igazgatási eljárás, költség- és illetékmentes.

(4)  A  polgármester,  illetve  a  Képviselő-testület  szociális  ügyekért  felelős  bizottságának 
döntése ellen a Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületéhez lehet a 
fellebbezést benyújtani. 

4. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

6. §

Ha a polgármester a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés 
összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a 
kötelezett  megélhetését  veszélyeztetné  –  méltányosságból  elengedheti,  csökkentheti,  vagy 
részletekben fizettetheti meg.

II. Fejezet

Szociális pénzbeli ellátások

1. Aktív korúak ellátása

7. §

Az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel rendszeres szociális segélyt kell 
megállapítani annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki

a) legalább  30 %-os mértékben  egészségkárosodottnak minősül,  vagy munkaképesség 
csökkenésének mértéke legalább 40 %-os,

b) közfoglalkoztatásra  irányuló  munkaviszonyt  azért  nem létesített,  mert  a  munkaköri 
alkalmassági  vizsgálaton  12  hónapon  belül  legalább  három  alkalommal  „nem 
alkalmas” minősítést kapott és ennek következtében az orvos szakértői szerv legalább 
30 %-os egészségkárosodást állapított meg,

c) gyermeket vár és betöltötte a terhesség 12. hetét,
d) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll.

8. §

(1) A 7. § szerinti rendszeres szociális segély iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a 7. § a) pont szerinti esetben orvos szakértői szerv által kiadott szakértői véleményt,



b) a  7.  §  b)  pont  szerinti  esetben  a  munkaköri  alkalmassági  vizsgálat  eredményét 
tartalmazó szakvélemény másolatát,

c) a 7. § c) pont szerinti esetben a terhesgondozási könyv másolatát,
d) a 7. § d) pont szerinti esetben a kezelést végző szakorvos által kiállított igazolást a 

rendszeres orvosi kezelés fennállásáról.

(2) Amennyiben a kérelmező a rendszeres szociális segély megállapítását a 7. § a)-b) pontja 
alapján kéri, és orvosszakértői szerv által kiadott szakértői véleménnyel nem rendelkezik, az 
orvosszakértői vizsgálatra történő beutalásról a jegyző gondoskodik.

9. §

(1) Az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-d) pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő 
személy  köteles  együttműködni  az  együttműködésre  kijelölt  szociális  és  gyermekjóléti 
intézménnyel.

(2) Az Szt. 37/A. § (1) bekezdésében foglalt együttműködésen túl az Szt. 37. § (1) bekezdés 
b)-d)  alapján  rendszeres  szociális  segélyben  részesülő  személy  köteles  a  jogosultságot 
megállapító  határozat  jogerőre  emelkedésétől  számított  15  napon  belül  és  a  kijelölt 
családgondozó  által  megadott  időpontokban  megjelenni  a  szociális  és  gyermekjóléti 
intézményben. 

10. §

(1) A szociális és gyermekjóléti intézmény az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti 
személy részére a szociális helyzethez és mentális állapothoz igazodó, beilleszkedést segítő 
programot szervez.

(2) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a) kapcsolattartás  a  családgondozóval,  egyéni  családsegítés,  szociális  és  mentális 

esetkezelés,  a  megfelelő  ellátások  igénybevételére  ösztönzés,  az  intézményi 
kapcsolódás megerősítése, megőrzése,

b) a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást, a tartós munkanélküliség okozta 
traumák feloldását, az izoláció oldását segítő programok,

c) szintentartás a társadalmi integráció erősítése érdekében, a munkaerőpiacról kikerült, 
eltérő szociokultúrális háttérrel rendelkező, speciális élethelyzetű személyek komplex 
támogatása,

d) életmódot  formáló foglalkozások,  tanácsadások,  az  egészségi,  szociális  és  mentális 
állapot javítását célzó foglalkozások.

(3)  A szociális  és  gyermekjóléti  intézmény  az  együttműködésre  kötelezett  személlyel  a 
beilleszkedést segítő programban való részvételről megállapodást köt.

(4)  A beilleszkedést  segítő  programokon  belül  a  foglalkozások  –  a  segélyben  részesülő 
szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó – tartalmát, követelményrendszerét a 
szociális  és  gyermekjóléti  intézmény  családgondozója  és  az  együttműködésre  kötelezett 
személy közösen határozza meg.

11. §

(1)  Az  együttműködési  kötelezettség  megszegésének  minősül,  ha  az  együttműködésre 
kötelezett személy

a) jelentkezési  kötelezettségének  a  szociális  és  gyermekjóléti  intézménynél  nem tesz 
eleget,

b) az  együttműködés  során  megadott  időpontban  nem  jelenik  meg  a  szociális  és 
gyermekjóléti intézménynél,



c) a  számára  előírt  beilleszkedést  segítő  programban  nem  vesz  részt  és  a 
megállapodásban foglaltakat nem teljesíti.

(2)  Az  együttműködési  kötelezettség  megszegését  a  szociális  és  gyermekjóléti  intézmény 
nyolc napon belül írásban jelzi a Polgármesteri Hivatalnak.

(3)  A  megjelenési  kötelezettség  elmulasztása  csak  házi-  vagy  szakorvosi  igazolással 
igazolható.

(4) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama 
alatt együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, a 
megállapított segély folyósítása megszüntetésre kerül.

2. Helyi lakásfenntartási támogatás

12. §

(1) Helyi lakásfenntartási támogatást állapít meg a polgármester annak a személynek, aki az 
Szt. 38.§ (2) bekezdése szerinti normatív lakásfenntartási támogatásra, vagy az Szt. 38. § (5) 
bekezdése szerinti  adósságkezelési  szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási  támogatásra 
nem jogosult, amennyiben megfelel a (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételnek.

(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 
fogyasztási  egységre  jutó  havi  jövedelme  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb 
összegének 300 %-át nem éri el, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás összege 2.500,- Ft/hó.

(2)  A  helyi  lakásfenntartási  támogatást  egy  évre  kell  megállapítani.  A  támogatás  iránti 
kérelem folyamatosan benyújtható.

(5) A helyi lakásfenntartási támogatás elismert havi költségére vonatkozóan az Szt. 38. § (3) 
bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(6)  A helyi  lakásfenntartási  támogatás  esetében elismert  lakásnagyságra  az Szt.  38.  §  (4) 
bekezdésében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(7) A helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy kérelmezőnek állapítható 
meg,  függetlenül  a  lakásban  élő  személyek  és  háztartások  számától.  Külön lakásnak  kell 
tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(8)  Költségeken a helyi  lakásfenntartási  támogatás  esetében  lakbért  vagy albérleti  díjat,  a 
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a közös költséget, 
a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás költségeit, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, 
valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni.

(9) Fogyasztási egységen az Szt. 38. § (2a) bekezdésében meghatározottakat kell érteni.

13. §

(1) Az Szt. 38. (2) bekezdése szerinti normatív lakásfenntartási támogatás, valamint a helyi  
lakásfenntartási támogatás összegének kifizetését havonta

a) a közüzemi  és egyéb  szolgáltatási  díj  támogatása  esetében a kérelemben megjelölt 
szolgáltató számlájára történő utalással,

b) a  lakhatást  szolgáló  egyedi  díj  támogatása  esetében  a  kérelmező  részére  történő 
kifizetéssel,



c) lakáscélú  pénzintézeti  kölcsön  részletének  támogatása  esetén  a  pénzintézet részére 
történő átutalással

kell teljesíteni.

(2)  Amennyiben  a  helyi  lakásfenntartási  támogatásra  jogosult  önkormányzati  tulajdonú 
bérlakásban lakik,  a  helyi  lakásfenntartási  támogatást  az önkormányzati  tulajdonú lakások 
kezelését ellátó szerv számlájára kell utalni az általa beszedett lakbér, víz- és csatornadíjak 
költségeire.

(3)  Ha  a  jogosult  saját,  illetve  más  tulajdonában  álló  lakásban  lakik,  akkor  a  helyi 
lakásfenntartási támogatást a jogosult által megjelölt azon szolgáltatók felé kell utalni, mely 
megfizetésének elmaradása a lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

3. Lakbértámogatás

14. §

(1) A polgármester egy év időtartamra lakbértámogatást állapít meg annak a Budapest IX. 
kerületben  lakóhellyel  rendelkező,  önkormányzati  tulajdonú  lakás  bérlőjének,  akinek  a 
háztartásában  az  egy fogyasztási  egységre  eső  jövedelme  nem éri  el  az  öregségi  nyugdíj  
mindenkori  legkisebb összegének 300 %-át,  és lakbére a  kérelem benyújtását  megelőző 3 
évvel azelőtti lakbér összegét meghaladja. 

(2) A lakbértámogatás mértéke 
a) a szociális alapon bérbe adott lakás esetén a lakbér különbözete,
b) nem szociális helyzet alapján bérbe adott lakás bérlője esetében a lakbérkülönbözet 

fele, de minimum 500 Ft/hó.

(3)  Amennyiben  a  bérlő  lakásfenntartási  támogatásban  részesül,  lakbértámogatásra  nem 
jogosult. 

(4)  A lakbértámogatás  összegét  az  önkormányzat  havonta,  közvetlenül  az  önkormányzati 
tulajdonú lakások kezelését ellátó szerv számlájára utalja. 

4. Átmeneti segély

15. §

(1)  A  polgármester  átmeneti  segélyt  nyújt  a  létfenntartást  veszélyeztető,  rendkívüli 
élethelyzetbe  került,  valamint  időszakosan  vagy  tartósan  létfenntartási  gonddal  küzdő 
személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni, különösen:

a) családot ért elemi kár esetén,
b) ha  a  családban  kizárólag  nyugdíjjal,  nyugdíjszerű  ellátással,  családi  pótlékkal 

rendelkező személy él,
c) ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül büntetés-végrehajtási 

intézetből szabadult,
d) ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült,
e) a kérelmező gyógyszerköltségeihez, amennyiben közgyógyellátásban nem részesül,
f) az  egészségbiztosítás  által  nem,  vagy  csak  részben  támogatott  egészségügyi 

szolgáltatás igénybevétele esetén, ha a szolgáltatás díja a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 30 %-át meghaladja,

g) fűtési szezonban két alkalommal a fűtési költségek csökkentése céljából, amennyiben 
a kérelmező lakásfenntartási támogatásban nem részesül.

(2) Nem állapítható meg átmeneti segély, 



a) ha a család egy főre jutó jövedelme meghaladja 
aa) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, vagy 
ab)  egyedül  élő  vagy gyermekét  egyedül  nevelő  szülő  esetében,  vagy ha  a  családban 
magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező személy él a nyugdíjminimum 250 %-át,
b) ha a család az egyes rendkívüli élethelyzetekre vonatkozóan már részesült rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásban vagy arra jogosult,
c) ha a kérelmező vagyoni helyzetét tekintve létfenntartásának veszélyeztetettsége nem 

áll fenn. 

16. §

(1) Az átmeneti segély összege a 15. § (1) bekezdés
a) a)  pontja  esetén  családonként  legfeljebb  a  mindenkori  öregségi  nyugdíj  legkisebb 

összegének 500 %-a,
b) b)-e) pontja esetén személyenként legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 150 %-a,
c) f)-g) pontja esetén személyenként legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 200 %-a
lehet.

(2)  A  segély  összege  a  15.  §  (1)  bekezdésében  fel  nem  sorolt  esetekben  legfeljebb  a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-a lehet.

(3)  Rendkívüli  méltánylást  érdemlő esetben,  ha a  jövedelemhatárt  a  kérelmező jövedelme 
legfeljebb  10  %-kal  meghaladja,  továbbá  a  100.  életévét  betöltött  kérelmező  részére 
jövedelemére  tekintet  nélkül  a  szociális  ügyekért  felelős  bizottság  minősített  többséggel 
dönthet egy naptári évben egy alkalommal átmeneti segély magállapításáról.

17. §

(1) Az átmeneti segély iránti kérelem benyújtásakor
a) a büntetés-végrehajtási intézet elhagyását az intézet igazolásával, 
b) a kórházi kezelést az érintett egészségügyi intézmény igazolásával,
c) a gyógyszerköltséget a gyógyszertár igazolásával, vagy számlával,
d) az  egészségügyi  szolgáltatás  igénybevételét  az  érintett  egészségügyi  szolgáltató 

igazolásával,
e) a  fűtés  költségeit  táv-  vagy gázfűtés  esetén  a  fűtési  szolgáltató  igazolásával,  vagy 

számlával,
f) egyéb  fűtési  módozat  esetén  a  tüzelőanyagot  forgalmazó  által  kibocsátott,  a 

tüzelőanyag kifizetését igazoló számlával
kell igazolni.

(2) Elemi kár esetén a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végez, ebben az esetben 
nem alkalmazható az 5. § (5) bekezdése.

5. Temetési segély

18.§

(1) A polgármester  temetési  segélyt  nyújthat  annak, akinek a családjában az egy főre eső 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 
%-át, egyedülálló esetén 250 %-át, és a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott 
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, 
de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.



(2) A temetési  segély összege a Fővárosi Temetkezési  Intézet temetési  típusonként évente 
meghatározott árajánlatában közölt legolcsóbb temetési költség 10 %-a.

19. §

Nem állapítható meg temetési segély annak a kérelmezőnek, aki
a) a kérelmet a temetést követő 90 napon túl nyújtotta be, 
b) a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban 

részesült,
c) akinek  a  vagyoni  helyzetét  tekintetve  létfenntartásának  veszélyeztetettsége  nem áll 

fenn.

20. §

(1)  A temetési  segély iránti  kérelemhez mellékelni  kell  a segélyt  kérő nevére kiállított,  a 
temetés költségeiről szóló számlák eredeti példányát.

(2)  Ha a  haláleset  nem Budapest  IX.  kerület  illetékességi  területén  történt,  a  kérelemmel 
egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is.

(3)  Temetési  előszámla  benyújtásakor  a  megállapított  temetési  segély  összegét  a  temetést 
bonyolító cég számlájára kell utalni.

(4) A megállapított temetési segély összegét, valamint a határozat számát a temetési számlára 
rá kell vezetni.

(5) Kérelemre méltányosságból a szociális ügyekért felelős bizottság a legolcsóbb temetési 
költségek 15 %-ig terjedő temetési segélyt is megállapíthat a jogosult részére.

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 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.



III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

22. §

(1)  Az  átmeneti  segély,  valamint  a  lakásfenntartási  támogatás,  a  temetési  segély  és  a 
lakbértámogatás természetbeni juttatásként is megállapítható.

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

1. Közgyógyellátás

23. §

Az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túl méltányosságból közgyógyellátásra való 
jogosultság állapítható meg annak a személynek, akinek  a havi rendszeres gyógyító ellátás 
elismert költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja, 
és családjában

a) az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 
%-t,

b) 70 év felett  az  egy főre jutó jövedelem az öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb 
összegének 400 %-át,

c) 75 év felett  az  egy főre jutó jövedelem az öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb 
összegének 420 %-át , illetve

d) 85 év felett  az  egy főre jutó jövedelem az öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb 
összegének 450 %-át 

nem haladja meg.

(2)  Jövedelmétől  függetlenül  az  a  személy  is  jogosult  közgyógyellátásra,  akinél  a  havi 
rendszeres  gyógyító  ellátás  elismert  költsége  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb 
összegének 25 %-át meghaladja.

(3)  Az  egyéni  gyógyszerkeret  összegénél,  ami  a  jogosult  egyéni  havi  rendszeres 
gyógyszerköltsége,  és  az  éves  eseti  keretnél,  ami  az  akut  megbetegedésből  eredő 
gyógyszerszükséglet,  figyelembe  vehető  legmagasabb  mértéket  az  éves  központi 
költségvetésről szóló törvény határozza meg.

2. Adósságkezelési szolgáltatás

24. §

(1) Adósságkezelési szolgáltatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200  %-át,  egyedül  élő  esetében  250  %-t,  és  a  háztartás  tagjai  egyikének  sincs  vagyona, 
továbbá  –  figyelemmel  az  Szt.  55.  §  (9)  bekezdésére  –  megfelel  az  Szt.  55.  §  (1) 
bekezdésében foglaltaknak.

(2)  Az  adósságkezelési  szolgáltatás  az  Szt.  55.  (2)  bekezdésében  meghatározott 
adósságtípusokra terjed ki.

(3) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósság felső határa 300 000,- Ft, az Szt. 55. § 
(6) bekezdése szerinti esetben 600 000,- Ft.



(4) A kérelmező lakása a kerületben elismert lakásnagyságra vonatkozóan az Szt. 38. § (4) 
bekezdésében meghatározott lakásnagyságot legfeljebb 10 négyzetméterrel haladhatja meg.

(5) A kerületben elismert lakásminőség tekintetében az adósságkezelési szolgáltatás kizárólag 
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A §-a szerinti lakásokra terjed ki.

(6)  A  hitellel  terhelt  ingatlan  forgalmi  értéke  adó-  és  értékbizonyítvánnyal  kerül 
megállapításra.

(7)  Az adósságcsökkentési  támogatás  ugyanazon  lakásra  csak  egy jogosultnak  állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élő háztartások és személyek számától.

25. §

Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a
a) hitelezők által kitöltött részletes igazolást a tartozásról,
b) az adósságkezelő által hitelesített együttműködési megállapodást,
c) az adósságkezelési tanácsadó támogató javaslatát,
d) nem önkormányzati  tulajdonú lakás esetén a lakásnagyságot igazoló okiratot (adás-

vételi szerződést, tulajdoni lapot),
e) az  állami  foglalkoztatási  szerv  igazolását  az  együttműködési  kötelezettség 

teljesítéséről.

26. §

(1) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke - a (2) bekezdésben foglaltak kivételekkel - az 
adósságkezelés körébe bevont adósság

a) 50 %-a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 150 % és 200 %-a közé esik,

b) 75 %-a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke egyedül élő esetében az adósságkezelés körébe 
bevont adósság

a) 50 %-a, ha a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 % és 
250 % közé esik,

b) 75 %-a, ha a jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj  legkisebb 
összegének 200 %-át. 

27. §

(1) Amennyiben az adós többféle  adósság kezelését  kéri,  elsősorban a  lakhatási  feltételek 
veszélyeztetését kell kezelni. 

(2)  Az önkormányzat  az  adósságcsökkentési  támogatást  az  adós  vállalásától  függően egy 
összegben  vagy  havi  részletekben  –  az  önrész  vagy  az  önrész  részletének  befizetését  az 
adósságkövetelés  jogosultja  általi  igazolást  követően  –  az  adósságkövetelés  jogosultjának 
utalja át. 

(3)  A támogatás  egy összegben történő teljesítésére csak az önrész egyösszegű befizetése 
esetén kerülhet sor.

(4)  Az  önrész  részletekben  történő  megfizetése  esetén  az  adós  a  részletfizetési 
kötelezettségének  minden  hónap  20.  napjáig  köteles  eleget  tenni,  amelyről  az 
adósságkövetelés jogosultja igazolást állít ki. 



(5) Az adós az igazolást az adósságkezelési tanácsadónál haladéktalanul köteles bemutatni. 

(6) A tanácsadó minden hónap utolsó napjáig jelzi  az önkormányzat  felé,  hogy az önrész 
befizetése megtörtént-e. 

(7) Az önkormányzat az adósságcsökkentési támogatást a tanácsadó jelzése alapján utólag, a 
tárgyhónapot következő hónap 5. napjáig utalja át az adósságkövetelés jogosultjának.

28. §

(1)  Az  adósságkezelési  szolgáltatásra  jogosult  adósságkezelési  tanácsadásban  és 
adósságcsökkentési támogatásban részesül.

(2)  Az  adós  köteles  az  adósságkezelési  szolgáltatásba  bevont  tartozásának  a  támogatás 
megállapítása  során  megállapított  önrészt  az  adósságkövetelés  jogosultja  részére  egy 
összegben vagy havi részletekben (legfeljebb 18 hónap) megfizetni.

(3) Az adósságkezelési  szolgáltatásra  jogosult  köteles  adósságkezelési  tanácsadást  igénybe 
venni,  ennek érdekében az adósságkezelési  tanácsadójával  együttműködni,  és vele  írásbeli 
megállapodást kötni.

(4) Az együttműködés során az adós köteles 
a) hozzájárulni  az  adósságra  vonatkozó  adatok  és  információk  tanácsadó  általi 

megismeréséhez és nyilvántartásához,
b) a  határozat  kézhezvételtől  számított  8  napon  belül  felkeresni  az  adósságkezelési 

tanácsadóját, és aktívan közreműködni a megállapodás kidolgozásában,
c) a hitelezőkkel megállapodást kötni a fennmaradó adósság rendezése érdekében, és a 

megállapodást haladéktalanul bemutatni a Polgármesteri Hivatalnál,
d) havonta  legalább  egy  alkalommal  a  tanácsadóval  személyesen  találkozni  és 

tájékoztatni  az adósságkezelési  megállapodásban foglaltak végrehajtásáról,  valamint 
az adósságkövetelés jogosultjának igazolását bemutatni a havi befizetésekről.

(5)  Az adós  az  önrész egyösszegű  vagy részletekben  történő teljesítése  esetén  köteles  az 
adósságszolgáltatás időtartama alatt fizetési kötelezettségének eleget tenni.

29. §

(1) Az adósságkezelési tanácsadó az adóssal írásos megállapodást köt, amely tartalmazza
a) az  adósságkezelési  tanácsadóval  való  kapcsolattartás  módját,  gyakoriságát, 

támogatásban részesülő együttműködési kötelezettségének szabályait,
b) az  adósságcsökkentési  támogatást  megállapító  határozatban  foglalt  kötelezettségek 

teljesítésének igazolási módját,
c) több  adósság  esetén  az  adósságkezelési  szolgáltatásba  bevont  adósságok 

megnevezését és a támogatások százalékos arányát.

(2) Az adósságkezelés időtartama alatt az adósságkezelési tanácsadó 
a) az adóssal kapcsolatot tart és havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan 

figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását,
b) jelzéssel él  a Polgármesteri  Hivatal,  ha az adós a adósságkezelési  tanácsadást  nem 

veszi  igénybe,  szükség  esetén  kezdeményezi  az  adósságcsökkentési  támogatásra 
vonatkozó döntés módosítását.

(3) A tanácsadós formája lehet egyéni vagy csoportos, részvétel időpontját és a tanácsadás 
formáját az adósságkezelési tanácsadó határozza meg.



30. §

(1) Az adósságkezelési tanácsadó a tudomására jutástól számított 8 napon belül javaslatot tesz 
a támogatás megszüntetésére, ha az adós 

a) a megállapodás megkötésére nem jelenik meg, 
b) a megállapodásban foglaltakat nem teljesíti,
c) az adósságkezelési tanácsadáson egy alkalommal nem vesz részt, és távol maradását 

hitelt érdemlően nem igazolja,
d) az általa vállalt adósságtörlesztés részletfizetését három alkalommal nem teljesíti,
e) az  adósságkezelési  szolgáltatás  igénybevételének időtartama alatt  a  lakásfenntartási 

kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.

(2) Az adósságkezelési szolgáltatás megszűnik, és a jogosulatlanul kifizetett összeget vissza 
kell téríteni, ha az adós

a) a lakásból úgy költözik el, hogy az Szt. 9. § alapján a bejelentési kötelezettségének 
nem tesz eleget,

b) az adósságkezelési tanácsadáson nem vesz részt,
c) az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti,
d) az  adósságkezelési  szolgáltatás  igénybevételének időtartama alatt  a  lakásfenntartási 

kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget,
e) kérelmében  szándékosan  hamis  adatokat  közölt,  adatot  eltitkolt,  vagy  ha  az 

adósságkezelési támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe,
f) a lakás hasznosításával (bérbeadás,  albérletbe adás, stb.) összefüggésben jövedelme 

keletkezik.

(3) Nem állapítható meg adósságcsökkentési támogatás 
a) ugyanazon  személy  vagy  háztartásának  tagja  részére  6  hónapon  belül  az 

adósságkezelési szolgáltatás lezárásától, illetve
b) 24 hónapon belül, ha a támogatás a (2) bekezdésben foglaltak miatt szűnt meg, vagy
c) ha a lakásra tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződést kötöttek.

(4)  Az  önkormányzattal  szemben  fennálló  tartozás  esetén  a  kamatokat  a  polgármester 
elengedheti, ha az ügyfél a hátralékot 

a) egy összegben rendezi, vagy
b) rendezésére legfeljebb 24 hónapra szóló részletfizetési megállapodást köt.

3. Köztemetés

31. §

(1)  A  polgármester  a  Szt.  48.  §-a  alapján  gondoskodik  a  Ferencváros  területén  elhunyt 
személy közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 
napon belül, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítési 
kötelezettsége  alól  részben  vagy  egészben  különös  méltánylást  éremlő  körülmények 
fennállása esetén mentesítheti.

4. Szociális üdültetés

32. §



(1) Az idősek klubjaiban és az idősek gondozóházában szociális ellátásban részesülők évente 
egy alkalommal a szociális és gyermekjóléti intézménytől szociális üdültetést igényelhetnek 
az Önkormányzat által fenntartott üdülőben.

(2) A szociális üdülést igénybevevő
a)az utazás költségeit, továbbá
b)az étkezés személyi térítési díját köteles megtéríteni.

5. Nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők
ingyenes könyvtárhasználata

33. §

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti  régiójához tartozó könyvtárak tagsági díjának 
megfizetése  alól  a  Budapest  IX.  kerületi  lakóhellyel  rendelkező  nyugellátásban  illetve 
gyermekgondozási segélyben részesülők mentesülnek.

IV. Fejezet

A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátások

1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

34. §

(1) A polgármester rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújthat a kiskorú gyermek vagy a 
18. év feletti, de 25. életévét be nem töltött közép, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali 
tagozatán  tanuló  fiatal  felnőtt  részére,  ha  a  családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem nem 
haladja  meg  a  mindenkori  öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegének  200  %-át,  egyedülálló 
kérelmező  esetén  250  %-át,  és  a  család  időszakosan  létfenntartási  gonddal  küzd,  vagy 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, elsősorban akkor, ha ellátásukról 
más módon nem lehet gondoskodni.

(2) Alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen:
a) a szülő halála esetén,
b) a családot ért elemi kár esetén,
c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartására, 
d) a gyermek fogadásának előkészítéséhez és a megszületett gyermekkel kapcsolatosan 

felmerülő kiadások, 
e) a  nevelésbe  vett  gyermek  családjával  való  kapcsolattartásnak,  illetve  a  gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítése, 
f) a szülő vagy a gyermek 5 napot meghaladó kórházi kezelése esetén,
g) iskoláztatásával,  óvodai  nevelésével  vagy  bölcsődei  elhelyezésével  kapcsolatos 

egyszeri kiadásokra.
h) Ha a családban egyidejűleg három vagy több gyermek születik.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem benyújtásakor
a) az elhalálozást halotti anyakönyvi kivonattal,
b) a gyermek születését születési anyakönyvi kivonattal,
c) a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését gyámhivatali határozattal,
d) a kórházi kezelést az ellátást végző intézmény által kiadott igazolással,
e) a tanulói jogviszonyt iskolalátogatási igazolással,
f) az óvodai nevelést az óvoda által kiadott igazolással
g) a bölcsődei elhelyezést a bölcsőde által kiadott igazolással,
h) a várandósságot orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyvvel,



kell bizonyítani.

(4) Az iskoláztatással vagy az óvodai neveléssel, illetve a bölcsődei elhelyezéssel összefüggő 
eseti kiadás összegét számlával kell igazolni, vagy a kérelmező írásban nyilatkozik, az elemi 
kár tényét pedig a Polgármesteri Hivatal környezettanulmány útján állapítja meg.

(5)  Nem állapítható meg a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a környezettanulmány 
során vagy más hiteles módon megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat és 
az ahhoz becsatolt igazolások adatai nem valósak, és időszakos létfenntartási gond vagy a 
létfenntartást veszélyeztető élethelyzet nem áll fenn.

(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege a 34. § (2) bekezdés
a) a)-b) pontja esetén családonként legfeljebb  a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 500 %-a,
b) c)-f) pontja esetén gyermekenként legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 50 %-a
c) g)  pontja  esetén  gyermekenként  legfeljebb a  Gyvt.  20/A.  §  (2)  bekezdése  alapján 

megállapított összeg,
d) h) pontja esetében családonként legfeljebb  a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének tízszerese
lehet.

35. §

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege a 34. § (2) bekezdésében fel nem sorolt 
esetekben gyermekenként legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 
%-a lehet.

36. §

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás részben vagy egészben természetbeni juttatással 
is biztosítható.

(2)  Természetbeni  juttatás  különösen  az  élelmiszerjuttatás,  élelmiszerutalvány,  vásárlási 
utalvány, tanszer-, vagy tankönyvutalvány.

(3) Budapest, IX. kerület Illatos út 5/b-c. lakótelepen, a Kén utcában, továbbá a Gyermekek 
Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában a Gyermekjóléti Központ javaslata 
alapján  elhelyezett,  Budapest  IX.  kerületben  lakóhellyel  rendelkező  tanuló  kérelemre  az 
iskolába járás megkönnyítése érdekében természetbeni ellátásként BKV közlekedési általános 
tanulóbérletben  részesül  a  tanév  időtartamára.  A  támogatás  a  családsegítő  szolgálat 
közreműködésével – írásbeli megállapodás alapján - nyújtható.

V. Fejezet

Nevelési-oktatási intézményekben adható támogatások

1. Oktatási támogatás

37. §

(1) A polgármester a kerületi önkormányzati és egyházi fenntartású közoktatási intézmények 
(általános,  közép-  és  szakiskolák)  Budapest  IX.  kerületi  lakóhellyel  rendelkező  nappali 
tagozatos tanulói részére

a) az 1-8. osztályban a szükséges taneszköz-csomagot,



b) az 1-12. osztályban a szükséges tankönyveket 
megtéríti.

(2)  Az  Önkormányzat  a  más  közoktatási  intézmények  Budapest  IX.  kerületi  lakóhellyel 
rendelkező nappali tagozatos tanulói részére

a) az  1-12.  osztályban  a  speciális  tanintézeti  oktatásban  részesülőknek  a  szükséges 
tankönyvek árát megtéríti, valamint 

b) az 1-12. osztályban a tankönyvek árának 50 %-át megtéríti annak a tanulónak, akinek 
a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri  el  a mindenkor öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 220 %-át.

(3)  Az Önkormányzat  a  kerületi  önkormányzati  fenntartású  közoktatási  intézmények  nem 
Budapest  IX.  kerületi  lakóhellyel  rendelkező  nappali  tagozatos  tanulói  részére  az  1-4. 
osztályban a szükséges taneszköz csomag árát megtéríti.

38. §

(1)  Az  Önkormányzat  a  Budapest  IX.  kerületi  lakóhellyel  rendelkező,  nappali  tagozatos 
tanulók részére az érettségi vizsga letételéig

a) támogatja a legalább középfokú komplex típusú nyelvvizsgák vizsgadíját, valamint
b) a B kategóriás vezetői engedély megszerzését.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontok szerinti támogatás megállapításához szükséges
a) a kérelem nyomtatvány kitöltése, 
b) legalább egy éves Budapest IX. kerületi lakóhely igazolása, 
c) a költségek igazolásáról kiállított, névre szóló, eredeti számla,
d) iskolalátogatási igazolás, és a
e) fél évnél nem régebben kiállított nyelvvizsga bizonyítvány, vagy B kategóriás vezetői 

engedély bemutatása.

39. §

(1) A szükséges taneszköz csomag, tankönyv árát, a nyelvvizsga és a B kategóriás vezetői 
vizsga  költségeihez  nyújtott  támogatás  összegét  az  önkormányzat  az  éves  költségvetési 
rendeletében határozza meg. 

(2) A tankönyv és taneszköz támogatás esetében a kérelem benyújtási határideje minden év 
október 3l.

(3) Az  alapfokú művészeti oktatást térítésmentesen veszi igénybe a kerületi önkormányzati 
oktatási intézmény halmozottan hátrányos helyzetű tanulója. 

(4)  Tanulási  képességet  vizsgáló  szakértői  bizottság  szakvéleménye  alapján  kijelölt,  nem 
Budapest IX. kerületi székhelyű, telephelyű óvodába, illetve iskolába járáshoz a költségek a 
súlyos  mozgáskorlátozottak  közlekedési  támogatásáról  szóló  164/1995.  (XII.27.)  Korm. 
rendelet 6. § (1) bekezdés és (3) bekezdés aa) pontja szerinti mértékben, az éves költségvetési 
rendeletben meghatározott összeg erejéig évente egy ízben megtéríthetők.

40. §

(1)  Az  Önkormányzat  fenntartásában  lévő  nevelési-oktatási  intézményekbe,  alapfokú 
művészetoktatási intézményekbe beiratkozott gyermekek, tanulók, növendékek

a) ingyenesen  veheti  igénybe  a  Közokt.  tv.  114.  §-ában  meghatározott  valamennyi 
szolgáltatást,  továbbá  az  53.  §  (2)  bekezdésében  felsorolt  tanórán  kívüli 



foglalkozásokat,  az  53.  §  (2)  bekezdésének  b)  pontjában  foglaltakat  az  52.  §  (7) 
bekezdés szerinti időkereten belül.

b) térítési  díjat  kell  fizetni  a  Közokt.  tv. 115. §-ában, tandíjat  a 116. §-ában felsorolt 
szolgáltatások igénybevétele esetén.

c) az  a  nem  magyar  állampolgár,  aki  nem  tartozik  a  Közokt.  tv. 110.  §  (1)-(4) 
bekezdésében  foglaltak  hatálya  alá  -  ha  nemzetközi  szerződés  vagy  jogszabály 
másképpen  nem  rendelkezik,  illetve  az  ingyenességet  biztosító  viszonosság 
hiányában-,  az  óvodai,  iskolai  és  kollégiumi  ellátásért,  továbbá  a  pedagógiai 
szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet.

(2) A megállapított térítési díjat, illetve tandíjat a szociálisan rászoruló családok esetében – 
kérelemre - csökkenteni kell

da)  25  %-kal,  ha  a  tanuló  családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  nem  éri  el  a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,
db)  50  %-kal,  ha  a  tanuló  családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  nem  éri  el  a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át.

(3) Térítési díj valamint tandíj, hátrányos helyzetű tanulóktól nem szedhető.

(4)  A térítési  díj  és  a  tandíj  mértékét  az  Önkormányzat  az  évi  költségvetési  rendeletben 
állapítja meg. 

(5) A megállapított térítési díjat, illetve tandíjat a tanév során félévkor és tanév végén – száz 
forintra kerekítve - az intézményvezető állapítja meg. A díj kiszámítása, valamint a díjfizetési 
kötelezettség tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

(6) A folyó  évben kezdődő tanévre vonatkozó térítési  díj  és tandíj  összegét  az intézmény 
vezetője minden év május 31-ig köteles közzétenni az intézmény honlapján, vagy hirdetmény 
formájában.

41. §

(1)  Amennyiben  a  díjfizetésre  kötelezett  tanuló,  illetve  a  kiskorú  szülője,  törvényes 
képviselője e rendeletben foglalt díjfizetési kötelezettségének – legfeljebb a tanév végéig – 
nem tesz maradéktalanul  eleget,  a  tanuló vizsgára nem bocsátható.  Az intézményvezető  a 
fizetési kötelezettség teljesítésére a tanulót illetve a kiskorú szülőjét, törvényes képviselőjét 
írásban felhívja, és értesíti a díj nem fizetés következményeiről.

(2) A tanuló illetve a kiskorú szülője, törvényes képviselője kérelmére az intézményvezető 
a) legfeljebb a tanév végéig a díj megfizetése alól fizetési halasztást engedélyezhet, 
b) legfeljebb 5 hónap időtartamra részletfizetést engedélyezhet,
c) ha a tanuló illetve a kiskorú szülője igazolja, hogy számára a díj határidőben, illetve 

egy  összegben  történő  megfizetése  aránytalan  megterhelést  jelent,  különösen 
méltánylást érdemlő esetben dönthet a be nem fizetett díj elengedéséről.

(3) A kérelem elbírálásáról, a kedvezmények megadásáról az intézményvezető a rendeletben 
foglaltak  alapján – jogszabályban meghatározott  formában – dönt,  és döntéséről  a tanulót 
illetve a kiskorú szülőjét írásban értesíti. A döntésben az intézményvezető köteles a tanulót 
illetve kiskorú szülőjét,  törvényes  képviselőjét  egyidejűleg a jogorvoslati  lehetőségekről  is 
tájékoztatni.

(4)  Az  iskola  hangszereinek  (eszközeinek)  nem  rendeltetésszerű  használatából  eredő 
károkozás kártérítési kötelezettséget von maga után. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg 
a károkozás időpontjában jogszabály által  meghatározott  mértéket (a Közokt. tv. 77. § (2) 
bekezdés a)-b) pontja).



VI. Fejezet 

Záró rendelkezések

42. §

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

(2) E rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)  Hatályát  veszti  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének

1. 6/2006. (III.10.) számú rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról,

2. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról  szóló  6/2010.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról szóló 30/2006.(XII.07.) rendelete,

3. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról  szóló  6/2010.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról szóló 4/2007.(II.09.) rendelete,

4. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról  szóló  6/2010.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról szóló 11/2007. (VI.08.) számú renelete,

5. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról  szóló  6/2006.  (III.10.)  számú,  illetve  a 
Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  5/1999.  (IV.30.) 
számú rendelet módosításáról szóló 19/2007.(X.05.) számú rendelet 1-5. §-a,

6. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról  szóló  6/2010.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról szóló 22/2007.(XII.21.) számú rendelete

7. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról  szóló  6/2010.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról szóló 4/2008.(II.05.) számú rendelete,

8. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról  szóló  6/2010.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról szóló 17/2008.(VI.06.) számú rendelete,

9. a  lakások  és  helyiségek  bérletére,  elidegenítésére  és  megszerzésére  vonatkozó 
szabályokról  szóló  7/2006.  (III.10.)  számú  rendelet  módosításáról  szóló  25/2008. 
(X.03.) számú rendelet 4.§-a,

10. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról  szóló  6/2010.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról szóló 5/2009. (III.06.) számú rendelete,

11. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról  szóló  6/2010.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról szóló 2/2010. (I.22.) számú rendelete,

12. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról  szóló  6/2010.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról szóló 7/2010. (III.05.) számú rendelete

13. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1999. (IV.30.) számú önkormányzati 
rendelete,  a  lakások  és  helyiségek  bérletére,  elidegenítésére  és  megszerzésére 



vonatkozó  szabályokról  szóló  7/2006.  (III.10.)számú  önkormányzati  rendelet 
módosításáról szóló 31/2010. (XI.08.) számú rendelet 11.§ d) pontja,

14. a  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról  szóló  6/2010.  (III.10.)  számú  rendelet 
módosításáról szóló 6/2011.(II.28.) számú rendelete,

15. a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 20/2006. (III.10.) számú és a 2011. évi 
költségvetésről  szóló  6/2011.  (II.28.)  számú  rendelet  módosításáról  szóló  18/2011.
(VII.11.) számú rendelet 1. § (1) bekezdése.

Budapest, 2011. szeptember 

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
polgármester jegyző

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet ugyanazon 
ülés keretében, egy fordulóban tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megalkotja  a   …../2011.   (….)  önkormányzati  rendeletét  a  pénzbeli  és  természetbeni 
támogatásokról. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős:Dr. Nagy Hajnalka jegyző



HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

1. A végrehajtás feltételei

A  rendelet  végrehajtásához  külön  intézkedés  nem szükséges,  a  végrehajtásnak  nincsenek 
személyi és tárgyi kihatásai.

2. Társadalmi hatások

Az  elsődleges  cél  a  korábbi  szabályozáshoz  képest,  hogy  a  szabályok  egyértelmű 
megfogalmazásával – az adott kereteken belül – igazságosabbá tegyük az ellátások rendszerét. 

3. Társadalmi költségek

Az önkormányzat kiadásai az új helyi szabályok bevezetésével várhatóan nem növekednek.

4. Költségvetési hatások

A rendeletben foglalt szabályozás bevezetésének jelentős költségvetési hatása nincs. 



Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló rendelethez

1993. évi III. törvényben szabályozott 
ellátások Rendelet-tervezetben szabályozott ellátások
  
időskorúak járadéka  
  
aktív korúak ellátása  
foglalkoztatást helyettesítő támogatás  
 rendszeres szociális segély
  
Lakásfenntartási támogtás (normatív)  
 Helyi lakásfenntartási támogatás
 Lakbértámogatás (önként vállalt)
  
Ápolási díj (normatív)  
  
 Átmeneti segély
  
 Temetési segély
  
 Köztemetés
  
Közgyógyellátás  
 Közgyógyellátás (méltányosság)
  
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság  
  
 Adósságkezelési szolgáltatás
  
 szociálisüdültetés (önként vállalt)
  

 
Nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben 
részesülők ingyenes könyvtárhasználata

  
1997. évi XXXI. törvényben szabályozott ell. Rendelet-tervezetben szabályozott ellátások
  
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás  
  
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
  
Óvodázatatási támogatás  
  
 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
  



Ellátási forma Jelenlegi jöv. határ Javasolt jöv. határ Jelenlegi összeg Javasolt összeg

rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás 62 700 családban:        57 000 200 %,max:    57000 34.§(2) a)-b) 500 % max: 142 500

egyedülálló:       71 250 34.§(2)c)-f)     50 %          14 250     

34.§(2)g)       Gyvt.20/A (2)  5 000

34.§(2)h)      1000%        285 000
egyéb:            50 %         14 250

átmeneti segély 62 700 családban         57 000 200 %   max:  57000 15.§(1)a)     500%  max: 142 500
egyedülálló         71250 15.§(1)b)-e)  50 %            42 750 

15.§(1)f)-g)  200%             57 000

egyéb:        100%             28 500

elemi kár esetén 500%    142 500

karácsonyi támogatás 62 700 családban:        57 000 100-125 %     11 400 150 %-ig                        12 000
egyedülálló:      71 250 150 %-ig          8 550 200 %-ig                          8 000

175 %-ig          5 700 250 %-ig                          5 000
egyéb: 220 %-ig          4 275 a fentiek     50 %-a

helyi lakásfenntartási 71 250 85 000 100 %-ig          8 550 2 500
125 %-ig          5 700
150 %-ig          3 705
250 %-ig          3 135 

temetési segély 62 700 családban:        57 000 számla 10 %-a számla: 10 %-a
egyedülálló:      71 250 számla: 10 %-a 

adósságcsökkentési 
támogatás 62 700 családban:        57 000 300 000-600 000 300 000-600 000

egyedülálló:      71 250 42 750 -57 000-ig adósság  50%
42 750 alatt                       75 %
57 000-71 250 -ig adósság  50 %
57 000 alatt                       75 %

lakbértámogatás 85 500 85 500 lakbérkülönbözet lakbérkülönbözet
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