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Ügyiratszám: Kp/69-14/2014/XII
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.) előírásait figyelembe véve Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelete (a
továbbiakban: 26/2013. Rendelet) tartalmazza az önkormányzat által adható támogatásokat és
ellátásokat, valamint ezek jogosultsági feltételeit.
A 26/2013. Rendelet módosítására teszek javaslatot az alábbi indokok alapján.
1.
Az önkormányzat az oktatási támogatások keretében taneszköz-csomagot és tankönyveket biztosít
az önkormányzat által működtetett és Budapest IX. kerület közigazgatási területén működő egyházi
fenntartású köznevelési intézményekben (általános, közép- és szakiskolák) tanuló, a Ferencvárosban
bejelentett lakóhellyel rendelkező diákok részére.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) IX. Tankerületével történt egyeztetés alapján a
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tankönyvek áraihoz való hozzájárulások módosítása
szükséges a tankönyvek áraiban történt változás miatt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nktv.) felmenő rendszerben
biztosítja a tanulók részére a tankönyveket, így a 2014/2015. tanévben már a 2. osztályos tanulók is
ingyen juthatnak a tankönyvekhez.
A 2013. évi költségvetésben a tankönyvtámogatásra elkülönített 34.000.000,-Ft összegből a
2013/2014. tanévre mindösszesen: 13.485.150,-Ft került felhasználásra, amiből 1048 gyermek részére
biztosított az önkormányzat támogatást.
Ebből 162 fő 2. évfolyamos Budapest IX. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező tanuló után
1.548.898,-Ft tankönyv hozzájárulás került a KLIK részére átutalásra.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a 3141. Tankönyvtámogatás költségvetési soron a
2014/2015. tanérve 20.000.000,-Ft áll rendelkezésre a támogatás biztosítására.
Számításaink szerint a taneszköz-csomag támogatása a 2014/2015. évben 4.000.000,-Ft-ot tesz ki,
aminek kiegyenlítése szintén a 3141. költségvetési sor terhére történik.
A 26/2013. Rendelet szerint a nem Ferencvárosban működő köznevelési intézményekben Budapest
IX. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező tanulók kérelemre – a család jövedelmének
figyelembe vételével – 50 %-os mértékig igényelhetik a tankönyvtámogatást.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján a támogatás iránti igény igen kevés. A 2013. évben összesen 13
tanuló részére 105.365.-Ft támogatás került kifizetésre.
Javasolom, hogy Budapest IX. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező, nem a Ferencvárosban
működő köznevelési intézményekben tanulók családjuk jövedelmétől függetlenül kaphassák meg a
támogatást.
Az elmúlt évben a KLIK-en keresztül biztosítottuk a tankönyv támogatást. Javasolom, hogy a
2014/2015. tanévtől a törvényes képviselő kérelme alapján nyújtson támogatást az önkormányzat a
köznevelési intézmény igazolása alapján, de legfeljebb a rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott összeghatárig.
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A tankönyv hozzájárulás emelése érdekében előzetesen megkerestük a KLIK IX. Tankerület
Igazgatóját is. A KLIK IX. Tankerültének javaslatát figyelembe véve került módosításra a
tankönyvtámogatás mértéke az 1. számú mellékletben.
Budapest IX. kerületben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos diákok részére a
szükséges tankönyvek árához való hozzájárulás emelése, illetve a jogosultsági kör bővítése nem
igényel többletköltséget a 2014. évi költségvetésben.
A támogatások egységes megjelenítése és a könnyebb átláthatóság érdekében javasolom, hogy a
26/2013. Rendelet 34. § Jogosítvány-, nyelvvizsga és tankönyv támogatás címből a tankönyv
támogatás rész törlésre kerüljön, valamint a nem Ferencváros közigazgatási határán működő
köznevelési intézményekben tanuló Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező
nappali tagozatos tanulók tankönyvtámogatására vonatkozó rendelkezések a 42. § Oktatási
támogatásoknál kerüljön beépítésre.
A Pénzügyi Irodával történt egyeztetés alapján technikai jellegű módosítások indokoltak a rendelet
szövegezésében a tankönyvtámogatásokra vonatkozóan, valamint 1. számú mellékletben
meghatározott támogatások tekintetében, ami egyértelművé teszi az adható támogatások összegét.
2.
A 26/2013. Rendelet tartalmazza a HPV elleni védőoltás biztosítását. A fertőző betegségek és a
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM
rendelet módosításáról szóló 23/2014. (III.27.) EMMI rendelet a Humán papilloma vírus ellen a 12.
életévüket betöltött lánygyermekek részére biztosítja térítésmentesen a védőoltást. A rendelet alapján
az állam 2014. szeptembertől biztosítja a HPV elleni védőoltást a meghatározott korosztály részére.
A rendeletünk a 13. életévüket betöltött Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek –
fiúk és lányok – részére biztosítja térítésmentesen a HPV 4 komponensű teljes oltás sorozatot.
A rendeletünk szerint a Humán Ügyek Bizottsága méltányosságból a törvényes képviselő kérelmére a
14., 15., 16. életévüket betöltött gyermekek részére is engedélyezheti a védőoltás sorozatot.
Miután a 23/2014. (III.27.) EMMI rendelet alapján csökkenni fog az önkormányzat által HPV elleni
védőoltást kérők száma, így javasolom, hogy a méltányossági kört a 17. és 18. életévüket betöltött
gyermekekre is terjesszük ki.
Ugyanakkor a 0-3 éves korú gyermekek részére védőoltás csomag biztosítására teszek javaslatot,
amire a 2014. évi költségvetésben 5 millió forint elkülönítését kezdeményezem. Ennek alapján
Budapest IX. kerületben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermekek a törvényes képviselő
kérelmére a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Kft-n keresztül a meghatározott betegségek kullancs encephalitis elleni oltás, meningococcus meningitis, rotavirus, varicella - megelőzése
érdekben védőoltásban részesülhetnek.
A szülők és a háziorvosi kar előzetes széles körű tájékoztatása érdekében e két támogatási forma
rendeletben történő bevezetését 2014. szeptember 01. napjától javasolom.
3.
Az élelmiszer támogatást első ízben 2014. áprilisban igényelhették a kerületben élő 70 év feletti,
valamint a négy- vagy többgyermekes családok gyermekenként. A támogatásra 20 millió forintot
különítettünk el a 2014. évi költségvetésben.
Ennek felhasználása az alábbiak szerint alakult.
Összesen 2660 fő (ebből 149 fő gyermek) részére került átadásra az Erzsébet utalvány mindösszesen
7.980.000,-Ft értékben.
A maradvány összege 12.023.000,-Ft.
Javasolom, hogy a maradvány összeg egy külön költségvetési soron kerüljön elkülönítésre
„Iskolakezdési támogatás” megjelöléssel.
Az iskolakezdés támogatás a Ferencvárosban bejelentett lakóhellyel rendelkező, három vagy
többgyermekes, a tartósan beteg gyermeket nevelő családok, valamint a gyermeküket egyedül nevelő
szülők nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) tanulói részére a törvényes képviselő
kérelme alapján 3.000,-Ft értékben kerülne megállapításra. A támogatással az önkormányzat
segítséget nyújthat az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásokban. Számításaink alapján mintegy 4007
fő gyermek vehetné igénybe a Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány formájában nyújtott támogatást.
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Az iskolakezdési támogatás bevezetése nem igényel többletköltséget a 2014. évi költségvetésben.
4.
A 26/2013. Rendeletben meghatározottak szerint a jogosítvány megszerzését is támogatja az
önkormányzat. A 2014. évi költségvetésben a 3144. iskolai nyelvvizsga, jogosítvány megszerzés
támogatás költségvetési soron 3.500.000,-Ft előirányzat került meghatározásra. A 2013. évben 21 fő
részére a jogosítvány megszerzését és 25 fő részére a nyelvvizsga díját támogatta önkormányzatunk
összesen 1.340.000,-Ft összegben.
A 2014. évben eddig 2 fő részére a jogosítvány megszerzése és 6 fő részére a nyelvvizsga díja került
támogatásra összesen 200.000,-Ft összegben.
A fenti kimutatás alapján javasolom, hogy a jogosítvány megszerzésének támogatása további 10.000,Ft-al kerüljön megemelésre, így 50.000,-Ft erejéig támogatnánk az érettségi vizsga előtt álló tanulókat.
A módosítás nem igényel többlet költséget a 2014. évi költségvetésben.
5.
Az adósságkezelés szolgáltatásban részesülők körének pontosítása, az együttműködés feltételeinek
részletesebb meghatározása és a figyelembe vehető támogatás összegének módosítása miatt javasolom
a szolgáltatás megállapítására vonatkozó egyes bekezdések módosítását. A módosítás a 2014. évi
költségvetésben előirányzott összeget nem befolyásolja.
6.
A 26/2013. Rendeletben meghatározottak alapján a Karácsonyi támogatás az egészségkárosodás
miatt rendszeres szociális segélyben, az időskorúak járadékában részesülők számára kérelem alapján
adható.
Ezen kívül szintén kérelemre jövedelemtől függően Budapest IX. kerületben állandó bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező nyugellátásban, vagy rendszeres nyugdíjszerű
ellátásban részesülő, a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevelő törvényes képviselő, valamint a
négy- vagy többgyermekes csald részére gyermekenként adható a támogatás, amennyiben a családban
az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %/-át,
egyedülálló esetében a 250%-át.
A 2013. évben összesen 538 esetben 5.615.000,-Ft összegben került megállapításra a karácsonyi
támogatás. Ebből 26 család négy- vagy többgyermekes, a gyermekek száma 118 fő volt.
A 2014. évi költségvetésben a 3322. költségvetési soron a karácsonyi támogatásra 6.500.000,-Ft
előirányzat került meghatározásra.
Javasolom, hogy a karácsonyi támogatásra jogosultak körét Budapest IX. kerületben állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkező három- vagy többgyermekes családokra is terjesszük ki és az egy
főre jutó jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-ban határozzuk
meg.
A módosítás miatt a 2014. évi költségvetés 3322. költségvetési sor előirányzatának további
3.000.000,-Ft-al történő emelését javasolom.
8.
Budapest IX. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, rendkívüli
élethelyzetbe került családok megsegítése érdekében méltányosságból egyszeri alkalommal,
egységesen 100.000,-Ft összegű támogatás megállapítására teszek javaslatot „Lakhatást segítő
támogatás” címmel.
A visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatásról a polgármester javaslatára a Humán Ügyek
Bizottság hozna döntést.
A méltányossági alapon adható támogatást különösen azon személy vehetné igénybe, akinek a
lakásbérleti jogviszonya felmondásra került és a támogatás odaítélésével a kilakoltatás veszélye
elhárul, vagy közös költség és közüzemi díjtartozások miatt jelzálogjog került bejegyzésre az ingatlan
tulajdoni lapján, vagy legalább 3 hónapja kórházi kezelés alatt áll és ennek következtében díjfizetési
tartozása keletkezett, vagy munkaviszonya megszűnt és három hónapon belül új munkahelyet nem
tudott létesíteni, vagy közvetlen családjában fél éven belül haláleset történt, vagy akinek családjában
előre nem tervezhető, váratlan kiadás költsége merült fel, ami a család létfenntartását veszélyezteti.
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Amennyiben a kérelmező nem a valóságnak megfelelő nyilatkozatot tett, vagy a támogatás összegét
nem az adott célra használta fel, a Humán Ügyek Bizottságának döntése alapján visszafizetésre
kötelezhető.
Javasolom, hogy a támogatás a 2014. évi költségvetésben egy külön költségvetési soron 2.000.000,- Ft
összegben kerüljön elkülönítésre.
9.
A 26/2013. Rendelet korábbi módosításakor a helyi gázár- és távhőtámogatás helyébe a helyi
fűtéstámogatás került bevezetésre, azonban a rendelet egyes szakaszaiban az új támogatási forma
technikai okok miatt nem került átvezetésre. Ennek javítása szükségessé vált.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Mellékletek: 1. számú melléklet a 26/2013. Rendelet módosítása
2. számú melléklet a rendelet indokolása
3. számú melléklet hatásvizsgálati lap
4. számú melléklet két hasábos táblázat

Budapest, 2014. május 28.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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I.
Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló ….../2014. (VI. ...) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében
tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2014. június 5.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az 1.
számú melléklet szerint a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ….../2014. (VI. ...) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
dr. Nagy Hajnalka jegyző a kifüggesztésért
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előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2014. (……) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és (2) bekezdésében, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8.
pontjában, 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) b) a lakásfenntartási, a lakbértámogatás, az adósságkezelési támogatás és helyi fűtéstámogatás
esetén az egy lakásban együtt lakó – oda bejelentett – személyekről”

2. §
Az Ör. 24. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Adósságkezelési szolgáltatásra jogosult az a szociálisan rászorult önhibáján kívül adósságot
felhalmozó lakástulajdonos vagy bérlő, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő vagy
gyermekét egyedül nevelő esetében 250 %-t, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá
– figyelemmel az Szt. 55. § (9) bekezdésére – megfelel az Szt. 55. § (1) bekezdésében
foglaltaknak.”
3. §
Az Ör. 25. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„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 tanácsadóval való előzetes együttműködés (melynek időtartama legfeljebb
három hónap) sikerességéről szóló igazolás,
d) az adósságkezelési tanácsadó támogató javaslatát,
e) nem önkormányzati tulajdonú lakás esetén a lakásnagyságot igazoló okiratot (adás-vételi
szerződést, tulajdoni lapot),
f) az állami foglalkoztatási szerv igazolását az együttműködési kötelezettség teljesítéséről,
g) a hitelező szolgáltatók utolsó havi számlái másolatát.”
4. §
Az Ör. 26. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósság felső határa 400.000,-Ft, az Szt. 55. § (6)
bekezdése szerinti esetben 600 000,- Ft.”
5. §
(1) Az Ör. 31. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A polgármester kérelemre minden évben karácsonyi támogatást nyújt Budapest IX. kerületben
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező,
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a) a nyugellátásban, a rendszeres nyugdíjszerű ellátásba részesülő személy,
b) a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevelő törvényes képviselő,
c) a három- vagy többgyermekes család részére gyermekenként
minden évben, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.”
(2) Az Ör. 31. § (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) a) a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján jogosultak részére az egy főre eső jövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
aa) 150 % -áig családonként 12 000,- Ft,
ab) 200 % -áig családonként 8 000,- Ft,
ac) 300 % -áig családonként 5 000,- Ft”

(3) Az Ör. 31. § (5) bekezdése hatályát veszti.
6. §
Az Ör. az alábbi új címmel és egy új 31/B. §-sal kiegészül az alábbiak szerint:
„Iskolakezdési támogatás
31/B. §
(1) A polgármester iskolakezdési támogatást nyújt a törvényes képviselő kérelme alapján Budapest
IX. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben
tartózkodó, gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy a három- vagy többgyermekes, vagy a tartósan
beteg gyermeket nevelő családok nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) tanulói
részére.
(2) A kérelem benyújtási határideje a tárgyév szeptember 30. napja. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
(3) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben lakik, továbbá a tanulói
jogviszony igazolását.
(4) A támogatás Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány formájában nyújtható, összege tanulónként
egységesen 3.000,- forint.”
7. §
Az Ör. 34. § címe helyébe az alábbi cím lép:
„Jogosítvány- és nyelvvizsga támogatás
34. §”

8. §
Az. Ör. 34. § (4) és (5) bekezdése hatályát veszti.
9. §

Az Ör. 36. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület különös méltánylást érdemlő esetben, ha azt a jogorvoslati eljárás során
felvett környezettanulmányon tapasztaltak is alátámasztják, évente egy alkalommal önkormányzati
segélyt, helyi fűtéstámogatást, állapíthat meg, amennyiben a kérelmező havi jövedelme, illetve a
kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a jogosultság megállapításához meghatározott
jövedelemhatárt legfeljebb 2.000,-Ft-al haladja meg.”
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10. §
Az Ör. az alábbi új címmel és egy új 38/A. §-al kiegészül az alábbiak szerint:
„Lakhatást segítő támogatás
38/A. §
(1) Kérelemre a polgármester javaslata alapján a Humán Ügyek Bizottsága méltányosságból a
lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli élethelyzetre tekintettel évente egyszeri alkalommal legfeljebb
100.000 forint támogatást biztosíthat Budapest Főváros IX. kerületben állandó bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részére.
A támogatás a családban egy személy részére adható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtartozás esetén a rendkívüli élethelyzet különösen:
a) a lakásbérleti jogviszony felmondásra került és a támogatás odaítélésével a kilakoltatás
veszélye elhárul, vagy
b) közös költség és közüzemi díjtartozása keletkezett és azt egyéb módon a kérelmező nem tudja
rendezni, vagy
c) a tartós kórházi kezelés, vagy
d) a kérelmező munkaviszonyból származó jövedelmemmel nem rendelkezik, vagy munkaviszonya
legalább 3 hónapja megszűnt és új munkahelyet nem tudott létesíteni, vagy
e) az (1) bekezdés szerint díjtartozástól függetlenül a családot ért elemi kár, vagy előre nem
tervezhető, váratlan kiadás költsége merült fel, ami a lakhatást veszélyezteti.
(3) A támogatásban részesített kérelmező köteles visszafizetni a támogatás összegét, amennyiben
a) kérelme során a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tett, vagy
b) nem az adott célra használta fel a kapott támogatást.
A támogatás visszafizetéséről a Humán Ügyek Bizottsága dönt.
(4) A rendkívüli élethelyzet igazolásához a kérelem mellé csatolni kell:
a) a lakásbérleti jogviszony felmondása,
b) a közös képviselő és a szolgáltatók igazolása a díjtartozásról,
c) a kórházi kezelést igazoló zárójelentés,
d) a munkaviszony megszűnését igazoló felmondás és az illetékes munkaügyi központ igazolása
az együttműködésről és arról, hogy álláskeresési támogatásban nem részesül,
e) igazolás a keletkezett kár mértékéről,
f) minden egyéb olyan okiratot, amivel kérelemben foglalt rendkívüli élethelyzetet alátámasztja.
(5) A megállapított támogatás a (2) bekezdés e) pont kivételével a szolgáltatók részére kerül
átutalásra. A (2) bekezdés e) pont szerinti esetben a támogatás a kérelmező részére kerül
kifizetésre.”
11. §
Az Ör. 41. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Humán Ügyek Bizottsága méltányosságból a törvényes képviselő kérelmére, engedélyezheti a
tárgyévi HPV oltóanyag fel nem használt keretének terhére, a tárgyében 14., 15., 16., 17., és 18.
életévét betöltött Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermekek
részére a HPV elleni 4 komponensű védőoltás biztosítását.”
12. §
Az Ör. az alábbi új címmel és egy új 41/A. §-sal kiegészül az alábbiak szerint:
„Védőoltások
41/A. §
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(1) A polgármester a tárgyévben 0-3. életévüket betöltő Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező
gyermekek részére a törvényes képviselő által a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott kérelemre,
a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Kft-n keresztül a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás,
járványos agyhártyagyulladás, rotavirus okozta hasmenés és bárányhimlő megbetegedési veszély
elhárítása céljából beadott védőoltásokat biztosítja.
(2) A törvényes képviselőnek a kérelméhez mellékelnie szükséges a lakcímet igazoló lakcímkártya
másolatát.”
13. §
(1) Az Ör. 42. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A polgármester a kerületben az önkormányzat által működtetett és a Budapest IX. kerület
közigazgatási területén működő egyházi fenntartású köznevelési intézmények (általános, közép- és
szakiskolák) Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos
tanulói részére
a) az intézményi adatszolgáltatás alapján az 1-8. osztályban a szükséges taneszköz-csomagot
biztosít,
b) a törvényes képviselő kérelmére a 3-12. osztályban a szükséges tankönyvek megvásárlásához
támogatást biztosít
az 1. számú melléklet szerint meghatározott összeghatárokig.”
(2) Az Ör. 42. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a korábbi (3)
bekezdés számozása (5) számra módosul.
„(3) A polgármester a törvényes képviselő kérelmére Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási
határán kívül működő köznevelési intézményekben (általános- közép és szakiskolák) tanuló, Budapest
IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos a 3-8. osztályában tanulók
részére a nevükre kiállított igazolás összegéig, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerint
meghatározott keretösszeg erejéig a tankönyvek árát megtéríti.”
(3) Az Ör. 42. § az alábbi új (4) bekezdéssel kiegészül:
„(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás megállapításához szükséges a köznevelési intézmény által
kiállított, a tankönyvek árát bizonyító igazolás benyújtása.”
14. §.
Az Ör. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
15. §.
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet 11. § és 12. § rendelkezései 2014. szeptember 01. napjától lépnek hatályba.

Budapest, 2014. június

Dr. Bácskai János
polgármester

Dr. Nagy Hajnalka
jegyző
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1. számú melléklet

„Az önkormányzat által biztosított taneszköz csomag ára maximum”

évfolyam
1. osztályban
2. osztályban
3. osztályban
4. osztályban
5. osztályban
6. osztályban
7. osztályban
8. osztályban

Ft/fő
3.600
2.200
2.800
2.600
2.400
2.000
2.000
2.000

A szükséges tankönyvek megvásárlásához biztosított támogatás maximális mértéke

évfolyam
3. évfolyamon
4. évfolyamon
5. évfolyamon
6. évfolyamon
7. évfolyamon
8. évfolyamon
9. évfolyamon
10. évfolyamon
11. évfolyamon
12. évfolyamon

Ft/fő
12.000
12.000
19.200
15.500
20.600
19.100
29.000
25.700
24.000
18.800

Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási határán kívül működő köznevelési
intézményekben tanulók részére a szükséges tankönyvek megvásárlásához biztosított támogatás
maximális mértéke

évfolyam
3-8. évfolyamon

Ft/fő
10.000

a nyelvvizsga díja legfeljebb
a személygépkocsi-vezetői
vizsga költsége legfeljebb

20.000,- Ft/fő
50.000,-Ft/fő

11

előterjesztés 2. számú melléklete
Általános indokolás
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet
módosításával az önkormányzat által adható támogatások, valamint a támogatásban részesülők köre is
bővül, így több Ferencvárosban élő rászorult juthat támogatáshoz.

A rendelet tervezet részletes indokolása

1. §-hoz
Az Ör. 3. § (2) bekezdés b) pontjának módosítása azért szükséges, mert a helyi fűtéstámogatás
megnevezésre történő átvezetés a rendelet egy korábbi módosításakor technikai okok miatt elmaradt.

2. §-hoz
Az Ör. 24. § (2) bekezdésének módosításával az adósságkezelési támogatásban részesülők köre
pontosabban került meghatározásra.
3. §-hoz
Az Ör. 25. § módosításával a támogatás iránti kérelemhez benyújtott igazolások részletesebben
kerületek meghatározásra.
4. §-hoz
Az Ör. 26. § (1) bekezdésének módosítása az adósságkezelési szolgáltatásba bevonat adósság felső
határának módosítása miatt szükséges.
5. §-hoz
Az Ör. 31. § (2) bekezdésének módosításával a karácsonyi támogatás a három- vagy többgyermekes
családok részére is nyújtható, valamint a támogatásra való jogosultság jövedelemhatárának az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 300 %-ra történő emelésével a rászorultak köre bővül.
Az Ör. (4) bekezdésének módosításával a magasabb jövedelemmel rendelkező rászorultak részére
kerül megállapítása a támogatás összege.
Az Ör.(5) bekezdésének hatályon kívül helyezésével a támogatást a családban több rászoruló is
igényelheti.
6. §-hoz
Az Ör. új 31/B. §-a szerint új támogatási forma kerül bevezetésre „Iskolakezdési támogatás”
megnevezéssel. Részletesen meghatározásra került a jogosultak köre, a támogatás igénylésének
módja és határideje, a támogatás összege és formája, a benyújtandó igazolások és a kérelem
benyújtásának határideje.
7. §-hoz
Az Ör. 34. § címének módosításával egységes szerkezetben átlátható módon került a tankönyv
támogatás meghatározásra.
8. §-hoz
Az. Ör. 34. § (4) és (5) bekezdésének hatályon kívül helyezése a tankönyv támogatás egységes
szerkezetbe történő megjelenítését szolgálja. A Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási határán
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kívül működő köznevelési intézményben tanuló, Ferencvárosban bejelentett lakóhellyel rendelkező
tanulók tankönyv támogatása a 42. § (3) és (4) bekezdésében került részletezésre.

9. §-hoz
Az Ör. 36. § (1) bekezdésének módosítása azért szükséges, mert a helyi fűtéstámogatás megnevezésre
történő átvezetés a rendelet egy korábbi módosításakor technikai okok miatt elmaradt.
10. §-hoz
Az Ör. új 38/A. §-a szerint új támogatási forma, a „Lakhatást segítő támogatás” kerül bevezetésre.
Részletesen meghatározásra kerül a támogatás mértéke és alkalma, a támogatásra jogosultak
meghatározásra, a támogatást megállapító Bizottság, a kérelemhez csatolandó iratok, a támogatás
folyósításának módja, valamint a támogatás visszafizetésére kötelezhetők köre.

11. §-hoz
Az Ör. 41. § (3) bekezdésének módosításával a HPV elleni védőoltásban méltányosságból részesülők
köre bővül.
12. §-hoz
Az Ör. új 41/A. §-a szerint „Védőoltások” címmel új támogatási forma kerül bevezetésre.
Részletesen meghatározásra került a védőoltásba részesülő gyermekek és a védőoltások köre, a
kérelemhez benyújtandó igazolások és a kérelem benyújtásának határideje.
13. §-hoz
Az Ör. 42. § (1) bekezdésének módosításával a tankönyvtámogatás biztosításának módja került
megváltoztatásra. A tankönyvtámogatást a köznevelési intézményt fenntartó helyett a törvényes
képviselő kérheti a 3-12. osztályokban.
A 42. § új (3) és (4) bekezdésében Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási határán kívül működő
köznevelési intézményben tanuló, Ferencvárosban bejelentett lakóhellyel rendelkező tanulók
tankönyv támogatása került meghatározásra. A jogosult tanuló törvényes képviselője kérelemre a
család jövedelmétől függetlenül jogosult a támogatásra.
14. §-hoz
Az Ör. 1. számú mellékletének módosítása a tankönyv támogatások, a jogosítvány megszerzéséhez
nyújtható támogatás összegének emelése és technikai jellegű módosítások miatt vált szükségessé, ami
egyértelművé teszi az adható támogatások összegét.
15. §-hoz
A hatályba lépésről rendelkezik.
.
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előterjsztés 3. számú melléklete

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosításához

1. Társadalmi hatások
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy egy új támogatási forma bevezetésével a
támogatásra szoruló személyek és családok körét bővítsük, segítséget nyújtsunk a több gyermeket
nevelő családoknak az iskola megkezdésével kapcsolatos kiadásokban, a 0-3. éves korú gyermekeknek
a fertőző betegségek megelőzésében, valamint méltányosságból a rendkívüli helyzetbe jutott
személyeknek/családoknak lakhatásuk segítésében.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai várhatóan emelkednek.

3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi
következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet módosítása várhatóan többlet adminisztrációt igényel.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet módosításával a támogatások köre bővül, a támogatásra szoruló személyek és családok
szélesebb köre juthat segítséghez, az új támogatási formák bevezetésével a 0-3. éves korú gyermekek
esetében a fertőző betegségek megelőzhetőek, valamint a rendkívüli helyzetbe jutott
személyek/családok segítséget kaphatnak a lakhatásuk megőrzéséhez.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a
pénzügyi feltételeket az önkormányzat adott évi költségvetésében kell biztosítani.
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előterjesztés 4. számú melléklete
Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és
támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.)
önkormányzati rendelet
(hatályos szöveg)

…../2014. (……) önkormányzati rendelet
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és
támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(módosítani javasolt szöveg)
1. §

„3. § (2) A kérelemnek tartalmaznia kell nyilatkozatot
a)
az önkormányzati segély esetén a közös
háztartásban élő, a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében
meghatározott személyekről,
b)
a lakásfenntartási, a lakbértámogatás, az
adósságkezelési támogatás és a helyi gázár- és
távhőtámogatás 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. § (2) A kérelemnek tartalmaznia kell nyilatkozatot
a) az önkormányzati segély esetén a közös
háztartásban élő, a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében
meghatározott személyekről,
b) a lakásfenntartási, a lakbértámogatás, az
adósságkezelési
támogatás
és
a
helyi
fűtéstámogatás 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.”
2.

§

„24. § (2) Adósságkezelési szolgáltatásra jogosult az a „24. § „(2) Adósságkezelési szolgáltatásra jogosult az
személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül
élő vagy gyermekét egyedül nevelő esetében 250 %-t,
és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá
– figyelemmel az Szt. 55. § (9) bekezdésére –
megfelel az Szt. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak.”

a szociálisan rászorult önhibáján kívül adósságot
felhalmozó lakástulajdonos vagy bérlő, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő vagy
gyermekét egyedül nevelő esetében 250 %-t, és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá –
figyelemmel az Szt. 55. § (9) bekezdésére – megfelel
az Szt. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak.”
3. §

„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.”

„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 tanácsadóval való előzetes
együttműködés (melynek időtartama legfeljebb
három hónap) sikerességéről szóló igazolás,
d) az adósságkezelési tanácsadó támogató javaslatát,
e) nem önkormányzati tulajdonú lakás esetén a
lakásnagyságot igazoló okiratot (adás-vételi
szerződést, tulajdoni lapot),
f) az állami foglalkoztatási szerv igazolását az
együttműködési kötelezettség teljesítéséről,
g) a hitelező szolgáltatók utolsó havi számlái
másolatát.”
4.

„26. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevont
adósság felső határa 300 000,- Ft, az Szt. 55. § (6)

§

„26. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevont
adósság felső határa 400.000,-Ft, az Szt. 55. § (6)
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bekezdése szerinti esetben 600 000,- Ft.”

bekezdése szerinti esetben 600 000,- Ft.”
5. §

„31. § (2) A polgármester kérelemre karácsonyi
támogatást nyújt Budapest IX. kerületben állandó
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező,
a) a nyugellátásban, a rendszeres nyugdíjszerű
ellátásban részesülő személy,
b) a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket
nevelő törvényes képviselő, valamint
c) a négy- vagy többgyermekes család részére
gyermekenként
minden évben, amennyiben a családban az egy
főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %át, egyedülálló esetében a 250 %-át.”

”31. § A karácsonyi támogatás Erzsébet-utalvány
formájában nyújtható, mértéke:
a) a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján jogosultak
részére az egy főre eső jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
aa) 150 % -áig családonként
12 000,- Ft,
ab) 200 % -áig családonként
8 000,- Ft,
ac) 250 % -áig családonként
5 000,- Ft”
„31. § (5) Nem jogosult a karácsonyi támogatásra az,
akinek az adott évben a családjában már
megállapításra került a támogatás.”

„31. § (2) A polgármester kérelemre minden évben
karácsonyi támogatást nyújt Budapest IX. kerületben
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező,
a)
a nyugellátásban, a rendszeres nyugdíjszerű
ellátásba részesülő személy,
b)
a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket
nevelő törvényes képviselő,
c)
a három- vagy többgyermekes család részére
gyermekenként
minden évben, amennyiben a családban az egy főre
jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.”

„31. § (4) A karácsonyi támogatás Erzsébet-utalvány
formájában nyújtható, mértéke:
a) a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján jogosultak
részére az egy főre eső jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
aa) 150 % -áig családonként
12 000,- Ft,
ab) 200 % -áig családonként
8 000,- Ft,
ac) 300 % -áig családonként
5 000,- Ft”

31. § (5) bekezdés hatályát veszti.
6. §
„Iskolakezdési támogatás

-

31/B. §
(1) A polgármester iskolakezdési támogatást nyújt a
törvényes képviselő kérelme alapján Budapest IX.
kerületben bejelentett állandó lakóhellyel
rendelkező és életvitelszerűen a Budapest IX.
kerületben tartózkodó, gyermekét egyedül nevelő
szülő, vagy a három vagy többgyermekes, vagy a
tartósan beteg gyermeket nevelő családok nappali
tagozatos (általános, közép- és szakiskolás)
tanulói részére.
(2)

A kérelem benyújtási határideje a tárgyév
szeptember 30. napja. A határidő elmulasztása
jogvesztő.

(3)

A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya
másolatát, illetve a törvényes képviselő
nyilatkozatát
arra
vonatkozóan,
hogy
életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben lakik,
továbbá a tanulói jogviszony igazolását.

(4)

A támogatás Gyermekvédelmi Erzsébet
utalvány
formájában
nyújtható,
összege
tanulónként egységesen 3.000,- forint.”
7. §

„Jogosítvány-, nyelvvizsga és tankönyv támogatás
34. §”

„Jogosítvány- és nyelvvizsga támogatás
34. §”
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8. §
„34. § (4) A polgármester Budapest Főváros IX.
kerület közigazgatási határán kívül működő
köznevelési intézményekben tanuló, Budapest IX.
kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező
nappali tagozatos tanulói részére
a) a 3-12. osztályban a speciális tanintézeti
oktatásban részesülőknek a szükséges
tankönyvek árát megtéríti, valamint
b) a 3-12. osztályban a tankönyvek árának 50 %át megtéríti annak:
ba) akinek a családjában az egy főre eső
jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,
bb) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 250 %-át.

34. § (4) és (5) bekezdése hatályát veszti.

(5)
A
(4)
bekezdés
szerinti
támogatás
megállapításához szükséges
a) a köznevelési intézmény által kiállított, a
tankönyvek árát bizonyító igazolás,
b) a jövedelemigazolások
benyújtása.”
9. §
„36. § (1) A Képviselő-testület különös méltánylást
érdemlő esetben, ha azt a jogorvoslati eljárás során
felvett környezettanulmányon tapasztaltak is
alátámasztják,
évente
egy
alkalommal
önkormányzati
segélyt,
helyi
gázárés
távhőtámogatást, állapíthat meg, amennyiben a
kérelmező havi jövedelme, illetve a kérelmező
családjában az egy főre jutó jövedelem a jogosultság
megállapításához meghatározott jövedelemhatárt
legfeljebb 2.000,-Ft-al haladja meg.”

„36. § (1) A Képviselő-testület különös méltánylást
érdemlő esetben, ha azt a jogorvoslati eljárás során
felvett környezettanulmányon tapasztaltak is
alátámasztják,
évente
egy
alkalommal
önkormányzati segélyt, helyi fűtéstámogatást,
állapíthat meg, amennyiben a kérelmező havi
jövedelme, illetve a kérelmező családjában az egy
főre jutó jövedelem a jogosultság megállapításához
meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 2.000,-Ftal haladja meg.”

10. §
„Lakhatást segítő támogatás
38/A. §
(1) Kérelemre a polgármester javaslata alapján a
Humán Ügyek Bizottsága méltányosságból a
lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli élethelyzetre
tekintettel évente egyszeri alkalommal legfeljebb
100.000 forint támogatást biztosíthat Budapest
Főváros IX. kerületben állandó bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személy részére.
A támogatás a családban egy személy részére
adható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtartozás esetén a
rendkívüli élethelyzet különösen:
a) a lakásbérleti jogviszony felmondásra került és
a támogatás odaítélésével a kilakoltatás
veszélye elhárul, vagy
b) közös költség és közüzemi díjtartozása
keletkezett és azt egyéb módon a kérelmező nem
tudja rendezni, vagy
c) a tartós kórházi kezelés, vagy
d) a kérelmező munkaviszonyból származó
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jövedelmemmel
nem
rendelkezik,
vagy
munkaviszonya legalább 3 hónapja megszűnt és
új munkahelyet nem tudott létesíteni, vagy
e) az (1) bekezdés szerint díjtartozástól függetlenül
a családot ért elemi kár, vagy előre nem
tervezhető, váratlan kiadás költsége merült fel,
ami a lakhatást veszélyezteti.
(3) A támogatásban részesített kérelmező köteles
visszafizetni a támogatás összegét, amennyiben
c) kérelme során a valóságnak nem megfelelő
nyilatkozatot tett, vagy
d) nem az adott célra használta fel a kapott
támogatást.
A támogatás visszafizetéséről a Humán Ügyek
Bizottsága dönt.
(4) A rendkívüli élethelyzet igazolásához a kérelem
mellé csatolni kell:
a) a lakásbérleti jogviszony felmondása,
b) a közös képviselő és a szolgáltatók igazolása a
díjtartozásról,
c) a kórházi kezelést igazoló zárójelentés,
d) a munkaviszony megszűnését igazoló felmondás
és az illetékes munkaügyi központ igazolása az
együttműködésről és arról, hogy álláskeresési
támogatásban nem részesül,
e) igazolás a keletkezett kár mértékéről,
f) minden egyéb olyan okiratot, amivel kérelemben
foglalt rendkívüli élethelyzetet alátámasztja.
(5) A megállapított támogatás a (2) bekezdés e) pont
kivételével a szolgáltatók részére kerül átutalásra.
A (2) bekezdés e) pont szerinti esetben a
támogatás a kérelmező részére kerül kifizetésre.”

11. §

„41. § (3) A Humán Ügyek Bizottsága
méltányosságból a törvényes képviselő kérelmére,
engedélyezheti a tárgyévi HPV oltóanyag fel nem
használt keretének terhére, a tárgyévben 14.,15.,16.,
életévét betöltött Budapest IX. kerületi állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermekek részére
a HPV elleni 4 komponensű védőoltás biztosítását.”

„41. § (3) A Humán Ügyek Bizottsága
méltányosságból a törvényes képviselő kérelmére,
engedélyezheti a tárgyévi HPV oltóanyag fel nem
használt keretének terhére, a tárgyében 14., 15., 16.,
17., és 18. életévét betöltött Budapest IX. kerületi
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermekek
részére a HPV elleni 4 komponensű védőoltás
biztosítását.”
12. §
„Védőoltások
41/A. §

(1) A polgármester a tárgyévben 0-3. életévüket
betöltő Budapest IX. kerületi lakóhellyel
rendelkező gyermekek részére a törvényes
képviselő által a Polgármesteri Hivatalhoz
benyújtott
kérelemre,
a
Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgálat Kft-n keresztül a kullancs
terjesztette
agyvelőgyulladás,
járványos
agyhártyagyulladás, rotavirus okozta hasmenés
és bárányhimlő megbetegedési veszély elhárítása
céljából beadott védőoltásokat biztosítja.
(2) A törvényes képviselőnek a kérelméhez
mellékelnie szükséges a lakcímet igazoló
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lakcímkártya másolatát.”
13. §

„42. § (1) A polgármester a kerületben az

„42. § (1) A polgármester a kerületben az
önkormányzat által működtetett és a Budapest IX.
kerület közigazgatási területén működő egyházi
fenntartású köznevelési intézmények (általános,
közép- és szakiskolák) Budapest IX. kerületi
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali
tagozatos tanulói részére az intézményi
adatszolgáltatás alapján
a) az 1-8. osztályban a szükséges
taneszköz-csomagot biztosít,
b) a 3-12. osztályban a szükséges
tankönyveket a fenntartó intézményen
keresztül biztosítja
az 1. számú melléklet szerint meghatározott
összegű támogatásként.”
„42. § (3) A taneszköz és a tankönyv csomag árát az
1. számú melléklet tartalmazza.”

önkormányzat által működtetett és a Budapest IX.
kerület közigazgatási területén működő egyházi
fenntartású köznevelési intézmények (általános,
közép- és szakiskolák) Budapest IX. kerületi
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali
tagozatos tanulói részére
a) az intézményi adatszolgáltatás alapján az 1-8.
osztályban a szükséges taneszköz-csomagot
biztosít,
b) a törvényes képviselő kérelmére a 3-12. osztályban
a
szükséges
tankönyvek
megvásárlásához
támogatást biztosít
az 1. számú melléklet szerint meghatározott
összeghatárokig."
„42. § (3) A polgármester a törvényes képviselő
kérelmére Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási
határán kívül működő köznevelési intézményekben
(általános- közép és szakiskolák) tanuló, Budapest IX.
kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező
nappali tagozatos a 3-8. osztályában tanulók részére a
nevükre kiállított igazolás összegéig, de legfeljebb az
1. számú melléklet szerint meghatározott keretösszeg
erejéig a tankönyvek árát megtéríti.”
„42. § (4) A (3) bekezdés szerinti támogatás
megállapításához szükséges a köznevelési intézmény
által kiállított, a tankönyvek árát bizonyító igazolás
benyújtása.”
„42. § (5) A taneszköz és a tankönyv csomag árát az
1. számú melléklet tartalmazza.”
14. §

1. számú melléklet
A szükséges taneszköz csomag ára legfeljebb
évfolyam
1.osztályban
2.osztályban
3.osztályban

(Ft/fő)
3.600
2.200
2.800

4.osztályban
5.osztályban
6.osztályban

2.600
2.400
2.000

7.osztályban
8.osztályban
A szükséges tankönyvek ára legfeljebb

2.000
2.000

1. számú melléklet
„Az önkormányzat által biztosított taneszköz csomag ára
maximum”
évfolyam
1. osztályban
2. osztályban
3. osztályban
4. osztályban
5. osztályban
6. osztályban
7. osztályban
8. osztályban

Ft/fő
3.600
2.200
2.800
2.600
2.400
2.000
2.000
2.000

(Ft/fő)
évfolyam
3. évfolyamon
4. évfolyamon
5. évfolyamon
6. évfolyamon
7. évfolyamon
8. évfolyamon
9. évfolyamon
10. évfolyamon
11. évfolyamon
12. évfolyamon

10.300
10.300
19.200
15.500
20.600
19.100
29.000
25.700
24.000
18.800

a nyelvvizsga díja legfeljebb
a személygépkocsi-vezetői vizsga költsége legfeljebb

(Ft/fő)
20.000
40.000

A szükséges tankönyvek megvásárlásához biztosított támogatás
maximális mértéke
évfolyam
3. évfolyamon
4. évfolyamon
5. évfolyamon
6. évfolyamon
7. évfolyamon
8. évfolyamon
9. évfolyamon
10. évfolyamon
11. évfolyamon
12. évfolyamon

Ft/fő
12.000
12.000
19.200
15.500
20.600
19.100
29.000
25.700
24.000
18.800

Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási határán kívül
működő köznevelési intézményekben tanulók részére a szükséges
tankönyvek megvásárlásához biztosított támogatás maximális
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mértéke
évfolyam
3-8. évfolyamon

a nyelvvizsga díja legfeljebb
a személygépkocsi-vezetői vizsga
költsége legfeljebb

Ft/fő
10.000

20.000,- Ft/fő
50.000,-Ft/fő

15. §
A rendelet módosítását hatályba léptető rendelkezés.
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