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Ügyiratszám: Kp/69-18/2014/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 iskolakezdési támogatás új támogatási formaként került bevezetésre a 2014. évben. A
támogatásra a Ferencvárosban lakó tanulók jogosultak, így technikai módosítás szükséges a
jogosultak körének meghatározásában a jogszabály megfelelő alkalmazása miatt.
Önkormányzatunk az iskolakezdési támogatással a Ferencvárosban lakó, iskolai
tanulmányokat folytató diákokat kívánja támogatni.
2.
A mozgásukban korlátozottak lakásának akadálymentesítési támogatása segítséget nyújt az
arra rászorultak részére a lakáson belül könnyebb helyváltoztatásban, illetve a tisztálkodás
megkönnyítésében. Az egységes értelmezés és a Bizottság döntésének megkönnyítése
érdekében szükséges a kérelemhez csatolt dokumentumok meghatározásának bővítése.
3.
A HPV elleni védőoltást a 12 éves korosztály részére évente az állam biztosítja. Javasolom a
védőoltás biztosításának hatályon kívül helyezését a rendeletből úgy, hogy jelenleg a HPV
védőoltásban részesülhetők körét a 13 éves korosztállyal is bővítsük, így az esetleg a
védőoltásból kimaradt gyermekek részére is elérhető lehet a védőoltás.
4.
A gyermekek részére a 3 éves korig adható védőoltás 2014. szeptembertől került bevezetésre.
A védőoltások igénylése a szülők körében egyre népszerűbb, az elmúlt közel három hónap
alatt mintegy 450 kisgyermek részesült védőoltásokban.
A védőoltások költsége a tervezett költséget jóval meghaladja.
Ezért az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében a 3307. költségvetési sor
növelése szükséges 15.000.000,-Ft-tal. A költségvetési rendelet módosítására a soron
következő testületi ülésen kerül sor.
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A jelenlegi szabályozás szerint a bejelentett, Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező
gyermek részére a család jövedelemétől függetlenül igényelhetőek a védőoltások.
Önkormányzatunk célja, hogy a legrászorultabb családok gyermekei juthassanak a
támogatáshoz, a védőoltás biztosítása a család egy főre jutó jövedelem vizsgálata után
történjen. A gyermeket egyedül nevelő szülők esetében a jövedelemhatárt a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-ában (85.500,-Ft), a családban nevelkedő
gyermekek esetében a jövedelemhatárt a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
250 %-ában (71.250,-Ft) javasolom megállapítani 2015. január 01. napjától.
A felmerülő költségeket a 3307. költségvetési sor módosítási javaslatába beépítettük.
Egyben javasolom, hogy kérelemre Polgármester Úr engedélye alapján az igazoltan Budapest
IX. kerületi érvényes tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek is részesüljenek a
védőoltásban.
5.
Az oktatási támogatások keretében a tanulók részére taneszköz csomagot és tankönyveket
biztosít önkormányzatunk a köznevelési intézmények fenntartóján keresztül. A fenntartó és
önkormányzatunk közötti könnyebb elszámolhatóság érdekében javasolom a szabályozás
módosítását.
A 2015/2016. tanévben az állam a 3. osztályos tanulók részére is biztosítja a tankönyveket,
ezért a rendelet 1. számú mellékletének módosítását is javasolom.
6.
A 26/2013. Rendeletben a jelenlegi szabályozás szerint az önkormányzat a Ferencvárosi
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságán keresztül a Gyermekjóléti Központ
javaslatára a tanév időtartamára BKV közlekedési általános tanulóbérletet biztosít Budapest
IX. kerület Illatos u. 5/c., a Kén utca 3. szám alatti lakóépületekben, valamint a Gyermekek
Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában elhelyezett, Budapest IX.
kerületben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező tanulók részére az iskolába járás
megkönnyítése érdekében.
Budapest IX. kerület Illatos u. 5/c. lakóépület a kiürítés után elbontásra került, így szükséges
az épület címének törlése a rendelet szövegezéséből.
7.
A jelenlegi szabályozás szerint a lakbértámogatás szociális alapon és a nem szociális helyzet
alapján bérbe adott lakás bérlőjének is biztosít támogatást a meghatározott feltételek
fennállása esetén.
A lakbértámogatás új szabályozására teszek javaslatot, ahol sávosan, a kérelmezők jövedelme
alapján kerülne megállapításra a lakbértámogatás. A meghatározott jövedelemhatáron belül a
támogatás megállapításánál a megállapított lakbér 10-50 %-a kerülne támogatásként
megállapításra az arra jogosultak részére. Az új szabályozásnál az egy fogyasztási egységre
jutó jövedelemhatáron kívül egyéb jogosultsági feltételek, mint kizáró okok is beépítésre
kerülnének. Ezek a feltételek: a vagyon, a lakás törvényben meghatározott alapterületénél
nagyobb alapterület, a támogatás ideje alatti lakbértartozás keletkezése vagy a már meglévő
tartozás növekedése, a nem lakás céljára használt lakás vagy a lakás másnak való átengedése,
a lakásban lakók összjövedelemhez képest a fizetendő lakbér aránya.
Előzetes számítások szerint a 2015. évi költségvetésben 25.000.000,-Ft előirányzat lenne
szükséges.
8.
A Képviselő-testület 2014. október 27-i alakuló ülésén módosította a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletét. A módosítás értelmében a Humán Ügyek
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Bizottsága feladatait e bizottság helyett a jövőben két bizottság, az Egészségügyi,
Szociálpolitikai és Sport Bizottság, valamint a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottság látja el. Előbbiek következtében szükségessé vált módosítani a 26/2013. Rendelet
azon részeit, ahol a Humán Ügyek Bizottsága feladatairól rendelkezik.
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. november 18.
Kállay Gáborné
alpolgármester

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. (….) önkormányzati rendeletet
ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2014. november 27.
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. (…..) önkormányzati rendeletét.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
jegyző a kifüggesztésért
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az 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.) 16. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. § (1) A polgármester kérelemre egy év időtartamra lakbértámogatást állapít meg a
Budapest IX. kerületben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának a tulajdonában álló lakás bérlőjének.
(2) A lakbértámogatás mértéke, amennyiben a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a) 100 %-át, a megállapított lakbér 50 %-a,
b) 150 %-át, a megállapított lakbér 40 %-a,
c) 200 %-át, a megállapított lakbér 30 %-a,
d) 250 %-át, a megállapított lakbér 20 %-a,
e) 300 %-át, a megállapított lakbér 10 %-a,
de annak összege legalább havi 1.000,-Ft, legfeljebb havi 10.000,-Ft.
(3) A lakbértámogatás ugyanazon lakásra csak egy kérelmezőnek állapítható meg, függetlenül
a lakásban lévő személyek számától.
(4) Nem jogosult a lakbértámogatásra amennyiben a kérelmező
a) és a bérleményben élők egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, vagy
b) és a bérleményben élők bármelyike vagyonnal rendelkezik, vagy
c) nem szociális alapon lakbért fizető bérlő, vagy
d) lakása a kerületben elismert lakásnagyságra vonatkozóan az Szt. 38. § (4)
bekezdésében meghatározott lakásnagyságot legfeljebb 10 négyzetméterrel
meghaladja, vagy
e) a lakbértámogatás folyósításának ideje alatt lakbérhátralékot halmoz fel, vagy a már
meglévő lakbérhátraléka növekszik, vagy
f) a lakást részben vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a lakás használatát
másnak átengedi, vagy
g) és a bérleményben élők összjövedelmének 5 %-a meghaladja a fizetendő lakbér
összegét.
(5) A kérelemhez csatolni kell
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a) a kérelmező és a bérleményben élő személyek jövedelemigazolását,
b) a Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (FEV IX. Zrt.) igazolását, ami
tartalmazza a lakbér, valamint az esetleges hátralék összegét.
c) érvényes lakásbérleti szerződést.
(6) A lakbértámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra.
(7) A lakbértámogatást havonta az önkormányzat közvetlenül a FEV IX. Zrt-hez utalja, ahol
annak összegét a bérlő lakbérszámláján jóváírják.”
2. §
(1) Az Ör. 31/B. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A polgármester iskolakezdési támogatást nyújt a törvényes képviselő kérelme alapján:
a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy
b) a három- vagy többgyermekes, vagy
c) a tartósan beteg gyermeket nevelő családok
nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) Budapest IX. kerületben
bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben
tartózkodó tanulói részére.”
3. §
(1) Az Ör. 38. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest IX. kerületi állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkező mozgásában korlátozott fogyatékkal élő személy
részére kérelemre egyszeri, maximum 500.000 Ft/év/fő összeg erejéig a lakása
akadálymenetesítése céljából támogatást nyújthat.”
(2) Az Ör. 38. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A mozgásában korlátozott fogyatékkal élő kérelmezőnek kérelméhez szükséges
mellékelnie a fogyatékosságát igazoló orvosi szakvéleményt, a háziorvos ajánlását, az
ingatlan tulajdoni lapját, a lakás használati jogviszonyát igazoló szerződést, az
átalakítással kapcsolatos műszaki dokumentációt és költségvetést, valamint a lakás
tulajdonosának, haszonélvezőjének a hozzájárulását.”
4. §
(1) Az Ör. 38/A. § (3a) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3a) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek:
a) akinek családja a kérelmezett díjtartozásra adósságcsökkentési támogatásban részesül,
vagy
b) aki vagy akinek családja lakbértámogatásban részesül, és a támogatást a
lakbértartozására kéri, vagy
c) akinek a családjában a kérelmezett díjtartozásra az adósságkezelési szolgáltatás
együttműködés hiánya miatt megszűntetésre került, vagy
d) akinek a családjában a kérelmezett díjtartozás az adósságkezelési szolgáltatás igénybe
vételével rendezhető,
e) aki ugyanazon szolgáltatónál keletkezett díjtartozása kiegyenlítésére korábban már
lakhatást segítő támogatásban részesült.”
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5. §
Az Ör. 40. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„40. § Budapest, IX. kerület Kén utca 3. szám alatti lakóépületekben lakó, továbbá a
Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában a Gyermekjóléti
Központ javaslata alapján elhelyezett, Budapest IX. kerületben állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkező tanuló kérelemre az iskolába járás megkönnyítése érdekében
természetbeni ellátásként BKV közlekedési általános tanulóbérlet a tanév időtartamára
biztosítható havonta a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
Igazgatóságán keresztül.”
6. §
(1)Az Ör. 41. § (1) és (2) bekezdése hatályát veszti.
(2) Az Ör. 41. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a törvényes képviselő kérelmére
engedélyezheti a tárgyévben a 13., 14., 15., 16., 17. és 18. életévét betöltött Budapest IX.
kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a HPV elleni 4
komponensű védőoltás biztosítását.”
7. §
Az Ör. 41/A. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A polgármester a törvényes képviselő kérelmére a tárgyévben a legfeljebb 3. életévüket
betöltő Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgálat Kft-n keresztül a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás,
járványos agyhártyagyulladás, rotavírus okozta hasmenés és bárányhimlő
megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott védőoltásokat biztosítja, amennyiben
a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének
a) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 300 %-át,
b) családban nevelkedő gyermekek esetében 250 %-át.
(2) A kérelmeket a törvényes képviselőnek a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtania, és
mellékelnie szükséges a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát és a család havi
jövedelmének igazolását.
(3) A polgármester kérelemre az (1) bekezdés szerinti védőoltásokat a Budapest IX. kerületi
érvényes tartózkodási hellyel rendelkező, legfeljebb a 3. életévüket betöltött gyermekek
részére is engedélyezheti.”
8. §
(1) Az Ör. 42. § (1) bekezdése 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 lakóhellyel, a lakcímet igazoló
hatósági igazolványon lakóhelyként megjelölt IX. kerületi címmel rendelkező
nappali tagozatos tanulói után az intézményi adatszolgáltatás alapján
a) az 1-8. osztályban a szükséges taneszköz-csomagot biztosítja,
b) a 4-12. osztályban a szükséges tankönyvekhez támogatást biztosít
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a fenntartó intézményen keresztül az 1. számú melléklet szerint meghatározott
összeghatárokig (továbbiakban: támogatás).”
(2)Az Ör. 42. § (1/a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1/a) A fenntartó intézmény az (1) bekezdés b) pontja alapján benyújtott támogatási
kérelmével egyidejűleg kérelmezheti a biztosított támogatás – a jogosultak száma és az 1.
számú melléklet szerinti maximális összeg alapján meghatározott – keretösszegén belül
az évfolyamok közötti átcsoportosítását, melyet a polgármester engedélyezhet.”
9. §
Az Ör. 38. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 38/A. § (1) és (3) bekezdésében a „Humán
Ügyek Bizottsága” elnevezés helyébe „Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság” elnevezés
lép.
10. §
Az Ör. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
11. §
(1) A jelen rendelet a 7. § kivételével a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A jelen rendelet 7. §-a 2015. január 01. napján lép hatályba.

Budapest, 2014. november

dr. Bácskai János
polgármester

……………
jegyző

8

1. számú melléklet

A 26/2013. Rendelet 1. számú melléklete
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
4. évfolyamon
5. évfolyamon
6. évfolyamon
7. évfolyamon
8. évfolyamon
9. évfolyamon
10. évfolyamon
11. évfolyamon
12. évfolyamon

Ft/fő
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
4-8. évfolyamon

Ft/fő
10.000

a nyelvvizsga díja legfeljebb
a személygépkocsi-vezetői
vizsga költsége legfeljebb

20.000,- Ft/fő
50.000,-Ft/fő
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előterjesztés 2. számú melléklete

Általános indokolás
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) rendelet
módosításával a jogosultak egyszerűbb módon juthatnak a megállapított támogatásokhoz, az
önkormányzatot terhelő költségek kiszámíthatóbbak, a köznevelési intézmények fenntartója
általi elszámolás rugalmasabb lehetősége biztosított.

A rendelet tervezet részletes indokolása

1. §-hoz
Az Ör. 16. §-nak módosítása a támogatás új alapokra való helyezése és ezáltal az új
szabályozás meghatározása miatt volt szükséges.
2. §-hoz
Az Ör. 31/B. § (1) bekezdésének módosításával egyértelművé válik a támogatásra szorulók
köre.
3. §-hoz
Az Ör. 38. § (1) bekezdés módosítása a Humán Ügyek Bizottsága megszűnése és az annak
feladatát átvevő új bizottság létrejötte, valamint az egységes értelmezés miatt vált
szükségessé.
Az Ör. 38. § (2) bekezdés módosítása a szakbizottság döntésének könnyítése miatt vált
esedékessé.
4. §-hoz
Az Ör. 38/A. § (3a) bekezdés módosításával a támogatási feltételek kerültek pontosításra.
5. §-hoz
Az Ör. 40. § módosításával a támogatottak köre került pontosításra.
6. §-hoz
Az Ör. 41. § (1) és (2) bekezdésének hatályon kívül helyezése azért vált szükségessé, mert a
védőoltást az állam biztosítja a továbbiakban.
Az Ör. 41. § (3) bekezdésének módosításával további rászorulók juthatnak a védőoltáshoz,
továbbá a Humán Ügyek Bizottsága megszűnése és az annak feladatát átvevő új bizottság
létrejötte is szükségessé tette a módosítást.
7. §-hoz
Az Ör. 41/A. § módosításával a rászorulók köre módosul, valamint a kérelem elbírálásához
szükséges további dokumentum kerül meghatározásra.
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8. §-hoz
Az Ör. 42. § (1) bekezdésének módosításával a rászorulók körének pontosítása történt,
valamint az Nktv. figyelembe vételével módosult a támogatásban részesülők köre.
Az Ör. 42. § (1/a) bekezdésének módosításával rugalmasabbá válik a támogatás elszámolása.

9. §-hoz
Az Ör. 38. § (4) és (5) bekezdés, valamint a 38/A. § (1) és (3) bekezdés módosítása a Humán
Ügyek Bizottsága megszűnése és az annak feladatát átvevő új bizottság létrejötte miatt vált
szükségessé
10. §-hoz
Az Ör. 1. számú mellékletének módosításával az Nktv. figyelembe vételével módosult a
támogatásban részesülők köre.
11. §-hoz
A hatályba lépésről rendelkezik.
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előterjesztés 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 a támogatásra a rászorult családok
juthassanak, valamint rugalmasabbá válik a nyújtott támogatások elszámolása.

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 módosításával az adminisztráció várhatóan emelkedik.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet módosításával a támogatáshoz a legrászorultabb családok juthatnak, valamint az
elszámolás rugalmasabbá válok.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi állomány bővítése szükséges, a 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)

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

„16. § (1) A polgármester lakbértámogatást „16. § (1) A polgármester kérelemre egy év
állapít meg annak a Budapest IX. kerületben
időtartamra lakbértámogatást állapít meg a
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező,
Budapest IX. kerületben állandó bejelentett
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
lakóhellyel rendelkező, Budapest Főváros IX.
Önkormányzatának a tulajdonában álló lakás
Kerület Ferencváros Önkormányzatának a
bérlőjének, akinek a háztartásában az egy
tulajdonában álló lakás bérlőjének.
fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb (2) A lakbértámogatás mértéke, amennyiben a
összegének 300 %-át, és lakbére a kérelem
háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó
benyújtását megelőző 3 évvel azelőtti lakbér
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
összegét meghaladja.
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a) 100 %-át, a megállapított lakbér 50 %-a,
(2) A lakbértámogatás mértéke
b) 150 %-át, a megállapított lakbér 40 %-a,
a) a szociális alapon bérbe adott lakás esetén a
c) 200 %-át, a megállapított lakbér 30 %-a,
kérelem benyújtását megelőző 3. évben és a
d) 250 %-át, a megállapított lakbér 20 %-a,
jelenleg fizetendő lakbér különbözete,
e) 300 %-át, a megállapított lakbér 10 %-a,
b) nem szociális helyzet alapján bérbe adott de annak összege legalább havi 1.000,-Ft,
lakás bérlője esetében a 3 évvel azelőtti és a legfeljebb havi 10.000,-Ft.
jelenlegi lakbérkülönbözet fele, de minimum
500 Ft/hó.
(3) A lakbértámogatás ugyanazon lakásra csak
egy
kérelmezőnek
állapítható
meg,
(3) A lakbértámogatásra való jogosultság
függetlenül a lakásban lévő személyek
fennállását évente felül kell vizsgálni és a
számától.
feltételek
megszűnése
esetén
a
lakbértámogatást meg kell szűntetni.
(4) Nem jogosult a lakbértámogatásra
amennyiben a kérelmező
(4) A lakbértámogatás összege havonta jóváírásra
a) és a bérleményben élők egy fogyasztási
kerül a bérlő lakbérszámláján.”
egységre jutó havi jövedelme meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át, vagy
b) és a bérleményben élők bármelyike
vagyonnal rendelkezik, vagy
c) nem szociális alapon lakbért fizető bérlő,
vagy
d) lakása
a
kerületben
elismert
lakásnagyságra vonatkozóan az Szt. 38. § (4)
bekezdésében meghatározott lakásnagyságot
legfeljebb 10 négyzetméterrel meghaladja,
vagy
e) a lakbértámogatás folyósításának ideje
alatt lakbérhátralékot halmoz fel, vagy a már
meglévő lakbérhátraléka növekszik, vagy
f)
a lakást részben vagy egészben nem lakás
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céljára használja, vagy a lakás használatát
másnak átengedi, vagy
g) és a bérleményben élők
összjövedelmének 5 %-a meghaladja a
fizetendő lakbér összegét.
(5) A kérelemhez csatolni kell
a) a kérelmező és a bérleményben élő
személyek jövedelemigazolását,
b) a Ferencvárosi Vagyonkezelő és
Városfejlesztő Zrt. (FEV IX. Zrt.)
igazolását, ami tartalmazza a lakbér,
valamint az esetleges hátralék összegét.
c) érvényes lakásbérleti szerződést.
(6) A lakbértámogatás a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától kerül megállapításra.
(7) A lakbértámogatást havonta az önkormányzat
közvetlenül a FEV IX. Zrt-hez utalja, ahol
annak összegét a bérlő lakbérszámláján
jóváírják.”

„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.”

„38. § (1) A Humán Ügyek Bizottsága a
Budapest IX. kerületi állandó bejelentett
lakóhellyel
rendelkező
mozgáskorlátozott
személy részére kérelemre egyszeri, maximum
500.000 Ft/év/fő összeg erejéig a lakása
akadálymenetesítése
céljából
támogatást
nyújthat.”

„38. § (2) A fogyatékkal élő kérelmezőnek
kérelméhez
szükséges
mellékelnie
a
fogyatékosságát igazoló orvosi szakvéleményt, a
háziorvos ajánlását, az ingatlan tulajdoni lapját, a
lakás használati jogviszonyát igazoló szerződést,
valamint
a
lakás
tulajdonosának,
haszonélvezőjének a hozzájárulását.”

„38.§ (4) A

fogyatékkal

élő

2.§
„31/B. § (1) A polgármester iskolakezdési
támogatást nyújt a törvényes képviselő
kérelme alapján:
a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy
b) a három- vagy többgyermekes, vagy
c) a tartósan beteg gyermeket nevelő családok
nappali tagozatos (általános, közép- és
szakiskolás) Budapest IX. kerületben bejelentett
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a
Budapest IX. kerületben tartózkodó tanulói
részére.”
3.§
„38. § (1) Az Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság a Budapest IX. kerületi állandó
bejelentett
lakóhellyel
rendelkező
mozgásában korlátozott fogyatékkal élő
személy
részére
kérelemre
egyszeri,
maximum 500.000 Ft/év/fő összeg erejéig a
lakása
akadálymenetesítése
céljából
támogatást nyújthat.”
„38. § (2) A mozgásában korlátozott
fogyatékkal élő kérelmezőnek kérelméhez
szükséges mellékelnie a fogyatékosságát
igazoló orvosi szakvéleményt, a háziorvos
ajánlását, az ingatlan tulajdoni lapját, a lakás
használati jogviszonyát igazoló szerződést, az
átalakítással
kapcsolatos
műszaki
dokumentációt és költségvetést, valamint a
lakás tulajdonosának, haszonélvezőjének a
hozzájárulását.”

kérelmező
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támogatás
iránti
kérelméről,
illetve
a
finanszírozás
módjáról
(a
beszerzés
megelőlegezése vagy utólagos kifizetése) a
kérelmező anyagi vállalásától függően a Humán
Ügyek Bizottsága dönt.

(5)
A támogatásra a Humán Ügyek
Bizottsága döntését követően a polgármester a
kérelmezővel támogatási szerződést köt.”

„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.”
„38/A. § (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.”

„38.§ (4) A fogyatékkal élő kérelmező
támogatás iránti kérelméről, illetve a
finanszírozás
módjáról
(a
beszerzés
megelőlegezése vagy utólagos kifizetése) a
kérelmező anyagi vállalásától függően az
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
dönt.
(5) A támogatásra az Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottság döntését
követően a polgármester a kérelmezővel
támogatási szerződést köt.”
4.§
„38/A. § (1) Kérelemre a polgármester javaslata
alapján az Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság 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.”
„38/A. § (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 az Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottság dönt.”

„38/A. § (3a) Nem állapítható meg a támogatás
„38/A. § (3a) Nem állapítható meg a
annak, a személynek:
a) akinek családja a kérelmezett díjtartozásra támogatás annak a személynek:
a) akinek családja a kérelmezett díjtartozásra
adósságcsökkentési támogatásban részesül,
adósságcsökkentési támogatásban részesül,
vagy
vagy
b) akinek
családja
lakbértámogatásban
b) aki
vagy
akinek
családja
részesül, vagy
lakbértámogatásban
részesül,
és
a
c) akinek a családjában a kérelmezett
díjtartozásra az adósságkezelési szolgáltatás
támogatást a lakbértartozására kéri,
vagy
együttműködés hiánya miatt megszűntetésre
c) akinek a családjában a kérelmezett
került, vagy
díjtartozásra az adósságkezelési szolgáltatás
d) akinek a családjában a kérelmezett
együttműködés
hiánya
miatt
díjtartozás az adósságkezelési szolgáltatás
megszűntetésre került, vagy
igénybe vételével rendezhető,
d) akinek a családjában a kérelmezett
e) aki ugyanazon szolgáltatónál keletkezett
díjtartozás az adósságkezelési szolgáltatás
díjtartozása kiegyenlítésére korábban már
igénybe vételével rendezhető,
lakhatást segítő támogatásban részesült.”
e) aki ugyanazon szolgáltatónál keletkezett
díjtartozása kiegyenlítésére korábban már
lakhatást segítő támogatásban részesült.”
5. §
„40. § Budapest, IX. kerület Illatos út 5/c. „40. § Budapest, IX. kerület Kén utca 3. szám
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lakóépületekben, a Kén utca 3. szám alatti
lakóépületekben lakó, továbbá a Gyermekek
Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti
Otthonában a Gyermekjóléti Központ javaslata
alapján elhelyezett, Budapest IX. kerületben
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező tanuló
kérelemre az iskolába járás megkönnyítése
érdekében természetbeni ellátásként BKV
közlekedési általános tanulóbérlet a tanév
időtartamára biztosítható havonta a Ferencvárosi
Szociális
és
Gyermekjóléti
Intézmények
Igazgatóságán keresztül.”

alatti lakóépületekben lakó,
továbbá a
Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok
Átmeneti Otthonában a Gyermekjóléti Központ
javaslata alapján elhelyezett, Budapest IX.
kerületben állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkező tanuló kérelemre az iskolába járás
megkönnyítése
érdekében
természetbeni
ellátásként
BKV
közlekedési
általános
tanulóbérlet a tanév időtartamára biztosítható
havonta
a
Ferencvárosi
Szociális
és
Gyermekjóléti
Intézmények
Igazgatóságán
keresztül.”
6.§

„41. (1) Ferencváros Önkormányzata a
tárgyévben 13. életévüket betöltő Budapest IX.
kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek
részére a törvényes képviselő kérelmére,
térítésmentesen HPV elleni 4 komponensű
védőoltást (teljes oltási sorozatot) biztosít.

hatályát veszti

(2)A törvényes képviselőket a polgármester
levélben tájékoztatja minden év május 31-ig a
tárgyévben 13. életévet betöltött gyermek
részére biztosított HPV elleni védőoltás
lehetőségéről, a beadás módjáról, valamint
megküldi
a
kérelemhez
szükséges
nyomtatványt.

hatályát veszti

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.”

41. § (3) Az Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság a törvényes képviselő kérelmére
engedélyezheti a tárgyévben a 13., 14., 15., 16.,
17. és 18. életévét betöltött Budapest IX. kerületi
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező
gyermekek részére a HPV elleni 4 komponensű
védőoltás biztosítását.”

(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
lakcímkártya másolatát.”

7.§
„41/A. § (1) A polgármester a tárgyévben
legfeljebb 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,
rotavírus
okozta
hasmenés és bárányhimlő megbetegedési
veszély
elhárítása
céljából
beadott
védőoltásokat biztosítja, amennyiben a
család egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének
a) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében
300 %-át,
b) családban nevelkedő gyermekek esetében
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250 %-át.
(2) A kérelmeket a törvényes képviselőnek a
Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtania,
és mellékelnie szükséges a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány másolatát és a család
havi jövedelmének igazolását.
(3) A polgármester kérelemre az (1) bekezdés
szerinti védőoltásokat a Budapest IX.
kerületi érvényes tartózkodási hellyel
rendelkező, legfeljebb a 3. életévüket
betöltött
gyermekek
részére
is
engedélyezheti.”

„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 után az
intézményi adatszolgáltatás alapján
a)
az 1-8. osztályban a szükséges
taneszköz-csomagot biztosítja,
b)
a 3-12. osztályban a szükséges
tankönyveket
a fenntartó intézményen keresztül biztosítja az 1.
számú
melléklet
szerint
meghatározott
összeghatárokig (továbbiakban: támogatás).

(1a) A polgármester az (1) bekezdés b) pontja
alapján biztosított támogatás - jogosultak száma
és az 1. számú melléklet szerinti maximális
összeg alapján meghatározott - keretösszegén
belül az évfolyamok közötti átcsoportosítást
engedélyezhet a fenntartó intézmény kérelme
alapján legkésőbb az elszámolás befejezéséig.”

8.§
„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 lakóhellyel, a lakcímet igazoló
hatósági
igazolványon
lakóhelyként
megjelölt IX. kerületi címmel rendelkező
nappali tagozatos tanulói után az intézményi
adatszolgáltatás alapján
a) az 1-8. osztályban a szükséges
taneszköz-csomagot biztosítja,
b) a 4-12. osztályban a szükséges
tankönyvekhez támogatást biztosít
a fenntartó intézményen keresztül az 1. számú
melléklet szerint meghatározott összeghatárokig
(továbbiakban: támogatás).
(1/a) A fenntartó intézmény az (1) bekezdés b)
pontja alapján benyújtott támogatási kérelmével
egyidejűleg kérelmezheti a biztosított támogatás
– a jogosultak száma és az 1. számú melléklet
szerinti maximális összeg alapján meghatározott
– keretösszegén belül az évfolyamok közötti
átcsoportosítását, melyet a polgármester
engedélyezhet.”
10. §
1. számú melléklet

1. számú melléklet

Az önkormányzat által biztosított taneszköz Az önkormányzat által biztosított taneszköz
csomag ára maximum
csomag ára maximum
évfolyam
1. osztályban
2. osztályban
3. osztályban
4. osztályban
5. osztályban
6. osztályban
7. osztályban

Ft/fő
3.600
2.200
2.800
2.600
2.400
2.000
2.000

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

Ft/fő
3.600
2.200
2.800
2.600
2.400
2.000
2.000
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8. osztályban

2.000

8. osztályban

2.000

A szükséges tankönyvek megvásárlásához A szükséges tankönyvek megvásárlásához
biztosított támogatás maximális mértéke
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

a nyelvvizsga díja
legfeljebb
a személygépkocsivezetői vizsga
költsége legfeljebb

Ft/fő
10.000

20.000,- Ft/fő

50.000,-Ft/fő

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

Ft/fő
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
4-8. évfolyamon

a nyelvvizsga díja
legfeljebb
a személygépkocsivezetői vizsga
költsége legfeljebb

Ft/fő
10.000

20.000,- Ft/fő

50.000,-Ft/fő
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