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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: 8/2015. Rendelet) tartalmazza a Ferencvárosban lakó családok/személyek 

részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat (az Szt. 134/E. § előírása szerint: a 

képviselő-testület a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 

valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 

28-áig volt köteles megalkotni). 

 

A Képviselő-testület 56/2016.(II.18.) számú határozatával első fordulóban elfogadta a 

rendelet módosítására tett javaslatot, és megbízta Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy gondoskodjon a rendelet tervezet 

kifüggesztéséről. 

  

A 2016. február 18-i képviselő-testületi ülésen első fordulóban elfogadott, majd 

kifüggesztett rendelet tervezet szövegéhez az alábbi módosításokra teszek javaslatot: 

 

 A rendelet tervezet 7. §-át javaslom az alábbira módosítani: 

A Rendelet 14. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi e) ponttal: 

„e) ahol a háztartásban több gyermeket nevelnek és a családban élők egy  

főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj  

legkisebb összegének 200%-át,”  

 

Indokolás: a jogosultsági feltételek pontosítása  

 

 A rendelet tervezet 13. §-át javaslom az alábbira módosítani: 

A Rendelet 24. § (1) bekezdésének bevezető mondata helyébe az alábbi  

rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester kérelemre közgyógytámogatást állapít  

meg a kérelem benyújtását követő hónap első napjától egy év időtartamra Budapest 

IX.  

kerületben lakóhellyel rendelkező és lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó  

személynek, aki” 

 

 Indokolás: a jogosultság kezdő időpontjának pontosítása 

  

 A rendelet tervezet 35. §-át javaslom az alábbira módosítani: 

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

„b) az 5-12. osztályban a szükséges tankönyvekhez támogatást biztosít  

a fenntartó intézményen keresztül az 1. számú melléklet szerint  

meghatározott összeghatárokig (továbbiakban: támogatás).” 

 

(2)A Rendelet 44. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 



„(4) A polgármester a törvényes képviselő kérelmére Budapest  

Főváros IX. kerület közigazgatási határán kívül működő köznevelési  

intézményekben (általános iskolák) tanuló, Budapest IX. kerületi  

lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos az 5-8. osztályban tanulók  

részére a nevükre kiállított igazolásban foglalt összegig, de legfeljebb az 1.  

számú melléklet szerint meghatározott keretösszeg erejéig a  

tankönyvek árát megtéríti.” 

 

Indokolás: A módosítás a tankönyvtámogatás felmenő rendszere miatt vált szükségessé.A 

felmenő rendszer szabályozását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. éviCXC. törvény 46. § 

(5) bekezdése és a 97. § (22) bekezdése szabályozza. Ezért indokolt, hogy a hivatkozott 

rendelkezéseket figyelembe véve kerüljön meghatározásra a jogosultak köre. 

 

 A rendelet tervezet 37.§-át javaslom az alábbira módosítani: 

 

„A Rendelet 1.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

1.sz. melléklet 

Az önkormányzat által biztosított taneszköz csomag ára maximum 

 

évfolyam Ft/fő 

1. osztályban 3.600 

2. osztályban 2.200 

3. osztályban 2.800   

4. osztályban 2.600 

5. osztályban 2.400 

6. osztályban 2.000 

7. osztályban 2.000 

8. osztályban 2.000 

 

A szükséges tankönyvek megvásárlásához biztosított támogatás maximális mértéke 

 

évfolyam Ft/fő 

5. évfolyamon 19.200 

6. évfolyamon 15.500 

7. évfolyamon 20.600 

8. évfolyamon 19.100 

9. évfolyamon 29.000 

10. évfolyamon 25.700 

11. évfolyamon 24.000 

12. évfolyamon 18.800 

 

Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási határán kívül működő köznevelési 

intézményekben tanulók részére a szükséges tankönyvek megvásárlásához biztosított 

támogatás maximális mértéke 

 

évfolyam Ft/fő 

5-8. évfolyamon 10.000 

 

a személygépkocsi-vezetői 

vizsga költsége legfeljebb  

 

50.000,-Ft/fő 

„ 

 

Indokolás:  A Rendelet 44. § (4) bekezdésének módosítása. 

 

 A rendelet tervezetet javaslom kiegészíteni egy új 39. §-sal az alábbiak szerint: 



„39. § 

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is  

alkalmazni kell.” 

 

Indokolás: A kiegészítéssel az átmeneti rendelkezés kerül megállapításra. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglalt módosító 

javaslatok figyelembevételével alkossa meg a rendeletet. 

 

Mellékletek: 1. számú melléklet a 8/2015. Rendelet módosítása 

  2. számú melléklet a rendelet indokolása 

  3. számú melléklet hatásvizsgálati lap 

  4. számú melléklet két hasábos táblázat 

 

Budapest, 2016. március 7. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a……./2016. sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …../2016. (……) önkormányzati rendeletét megalkotja.  

 

Határidő: 15 nap  

Felelős: dr. Szabó József Zoltán jegyző 



1. számú melléklet 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  

…../2016. (……) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) 

pontjában, valamint 26. §-ában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló l997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, valamint 162. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a Pénzügyi és 

Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 

támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 

módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 

 

A Rendelet 2. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„E rendelet hatálya kiterjed  

a) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási 

területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 3. § (1)-(2) 

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

bekezdésében meghatározott természetes személyekre,” 

2. § 

 

A Rendelet 7. § (1) bekezdésben szereplő „állandó bejelentett lakóhellyel” szövegrész 

helyébe a „lakóhellyel”szövegrész kerül. 

 

3.§ 

 

A Rendelet 13. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester egy év időtartamra Budapest Főváros IX. kerületben lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben élő személyeknek az általuk 

lakott lakás közüzemi díj és közös költségeinek viseléséhez havonta támogatást nyújt”  

 

4. § 

 

A Rendelet 13. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(6)Az elismert lakásnagyság:  

a) ha a háztartásban egy személy lakik 55 m
2
, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 65 m
2
, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 70 m
2
, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 85 m
2
, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt 

lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m
2
.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 14. § (1) bekezdésben szereplő „állandó bejelentett lakóhellyel” szövegrész 

helyébe a „lakóhellyel”szövegrész kerül. 

 

 



6. § 

 

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

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

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

összegének 350 %-át, vagy” 

 

7.§ 

 

A Rendelet 14. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi e) ponttal: 

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

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

 

8. § 

 

A Rendelet 14. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) A támogatás összege 3.000,- Ft havonta.” 

 

9. § 

 

A Rendelet 15. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„b) A tüzelőolaj, a fa- és szén, vagy a PB gáz fogyasztást igazoló jogosultak részére 

időarányosan,  a kérelmező nevére és a IX. kerületi  lakcímére kiállított számla 

összegének, de legfeljebb 18.000,- forint összegig egy összegben, postai úton, vagy 

folyószámlára történő utalással kerül folyósításra. A kifizetés módjáról kérelmező 

nyilatkozik.” 

 

10. § 

 

A Rendelet 16. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester kérelemre egy év időtartamra lakbértámogatást állapít meg a Budapest 

IX. kerületben lakóhellyel rendelkező, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának a tulajdonában álló lakás bérlőjének.” 

 

11. § 

 

A Rendelet 16. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) A kérelmező jogosult a lakbértámogatásra az alábbi feltételek együttes fennállása 

esetén:  

a) a bérleményben élők egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,  

b) a bérleményben élők vagyonnal nem rendelkeznek,  

c) a kérelmező szociális alapon lakbért fizető bérlő,  

d) a bérlemény a kerületben elismert lakásnagyságra vonatkozóan a rendelet 13. § (6) 

bekezdésében meghatározott lakásnagyságot nem haladja meg,  

e) a kérelmező a lakbértámogatás folyósításának ideje alatt lakbérhátralékot nem halmoz 

fel, vagy a már meglévő lakbérhátraléka nem növekszik,  

f) a kérelmező a lakást kizárólag lakás céljára használja, vagy a lakás használatát másnak 

át nem engedi,  

és a bérleményben élők összjövedelmének  5 %-a  nem haladja meg a fizetendő lakbér 

összegét.” 

 

12. § 

 

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

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

hellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben élő személy részére, aki önhibáján kívül 



az általa lakott lakásra a lakhatással kapcsolatos kiadásaival összefüggő adósságot halmozott 

fel, adósságcsökkentési támogatást nyújt.” 

 

13. § 

 

A Rendelet 24. § (1) bekezdésének bevezető mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(1) A polgármester kérelemre közgyógytámogatást állapít meg a kérelem benyújtását 

követő hónap első napjától egy év időtartamra Budapest IX. kerületben lakóhellyel 

rendelkező és lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személynek, aki”  

 

14. § 

 

A Rendelet 24. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A közgyógytámogatás kizárólag a közgyógyellátásra kiadható, legalább hat hónapon 

keresztül rendszeresen szedendő, vényköteles gyógyszerekre vonatkozóan állapítható meg, 

amennyiben a havi rendszeresen szedendő gyógyszer költsége meghaladja az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.” 

 

15. § 

 

A Rendelet 24. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező legalább hat hónapon keresztül rendszeresen 

szedendő havi közgyógyellátásra kiadható vényköteles gyógyszerszükségletéről szóló 

kezelőorvos által kiállított igazolást, valamint az előbbi igazolás alapján kiállított 

gyógyszerenkénti költségekről szóló gyógyszertári igazolást.” 

 

16. § 

 

A Rendelet 24. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(5) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az Szt. alapján alanyi 

jogcímen vagy normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra.” 

 

17. § 

 

A Rendelet 24/A. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester kérelemre évente kettő alkalommal 5.000 Ft összegű 

gyógyszertámogatást nyújt a Budapest IX. kerületi lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó, 

hetvenedik életévét betöltött kérelmező részére, amennyiben a kérelmező családjában az egy 

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

összegének négyszeresét, és a kérelmező az Szt. alapján érvényes közgyógyellátással nem 

rendelkezik, illetve a 24. § alapján a közgyógytámogatásra nem jogosult.” 

 

18. § 

 

A Rendelet 24/A. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A polgármester kérelemre a Budapest IX. kerületi lakóhelyén életvitelszerűen 

tartózkodó, hetvenedik életévét betöltött, az Szt. alapján érvényes közgyógyellátással 

rendelkező kérelmező részére évente egy alkalommal 5.000,- forint összegű támogatást 

nyújt.” 

19. §  

 

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

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

Budapest IX. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 

létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személynek, aki emiatt 

önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy 

alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul.” 



 

20. § 

 

A Rendelet 26. §-a egy új (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Nem állapítható meg lakhatáshoz kapcsolódó rezsijellegű (közös költség, villanyáram,  

víz- és gázfogyasztás, távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítási díj,  

tüzelőolaj-, fa- és szén-, valamint PB gáz fogyasztás) kiadásokra tekintettel 

rendkívüli támogatás, amennyiben  

a) a kérelmező Ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatásban vagy, 

b) Ferencvárosi fűtéstámogatásban  

 részesül. 

21. § 

 

A Rendelet 30. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő „állandó bejelentett lakóhellyel” 

szövegrész helyébe a „lakóhellyel”szövegrész kerül. 

 

22. § 

 

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

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

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

életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben tartózkodó, a tárgyévben a 70. életévét 

betöltött személynek személyenként, valamint a négy- vagy többgyermekes család 

részére gyermekenként.”  

 

23. § 

 

A Rendelet 31. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2)Az (1) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.” 

 

24. §  

 

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

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

a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy  

b) a három- vagy többgyermekes, vagy  

c) a tartósan beteg gyermeket nevelő családok  

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

rendelkező és életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben tartózkodó tanulói részére. 

 

25. §  

 

A Rendelet 33. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) Kérelemre a polgármester a gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt a 

Budapest IX. kerületi lakóhelyén vagy tartózkodási helyén legalább két éve 

életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő 

részére. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat igazolja.” 

 

26. § 

 

A Rendelet 33/A. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

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

életvitelszerűen is Ferencváros közigazgatási területén élő törvényes képviselő 

kérelmére a tárgyévben a legfeljebb 3. életévüket betöltő Budapest IX. kerületi 

lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit 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 350 %-át, 

b) családban nevelkedő gyermekek esetében 300 %-át.” 

 

27. § 

 

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

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

működtetésű, állami, egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési intézmények 

Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos gyermek, tanuló részére, 

amennyiben a gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre nem jogosult és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege 

nem haladja meg 

a) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, úgy a fizetendő 

étkezési személyi térítési díj 25 %-ának megfelelő 

b) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, úgy a fizetendő 

étkezési személyi térítési díj 50 %-ának megfelelő  

mértékű étkezési támogatást állapít meg.” 

 

28. § 

 

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

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

nappali tagozatos tanulók részére az érettségi vizsga letételéig támogatja a B kategóriás 

vezetői engedély megszerzését.” 

 

29. § 

 

A Rendelet 37. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(1) Kérelemre a polgármester a lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli élethelyzetre tekintettel 

évente egyszeri alkalommal legfeljebb 100.000 forint támogatást biztosíthat Budapest 

Főváros IX. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen 

is Ferencváros közigazgatási területén élő személy részére. 

A támogatás a családban egy személy részére adható. 

 

30. § 

 

A Rendelet 38. § (1) bekezdés 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 

rendkívüli támogatást, fűtéstámogatást, közgyógytámogatást, gyógyszertámogatást 

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.” 

 

31. § 

 

A Rendelet 40. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(1) Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a Budapest IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkező mozgásában korlátozott fogyatékkal élő személy részére kérelemre egyszeri, 

maximum 500.000 Ft/év/fő összeg erejéig a lakása akadálymenetesítése céljából támogatást 

nyújthat.” 

 

 

 



32. § 

 

A Rendelet 41. §-a az alábbira módosul: 

„41.§ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti régiójához tartozó könyvtárak éves 

tagsági díjának megfizetése alól a Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező 

nyugellátásban illetve gyermekgondozási segélyben részesülők mentesülnek.” 

 

33. § 

 

A Rendelet 42. § az alábbira módosul: 

„42. § Budapest, IX. kerület Kén utca 3. szám alatti lakóépületekben lakó,  továbbá a 

Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában a Gyermekjóléti 

Központ javaslata alapján elhelyezett, Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező 

tanuló részére kérelemre az iskolába járás megkönnyítése érdekében természetbeni 

ellátásként BKK általános tanulóbérletet a tanév időtartamára biztosíthat havonta a 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságán keresztül.” 

 

34. § 

 

A Rendelet 43. §-a az alábbira módosul: 

„43. § 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 lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a HPV elleni 4 komponensű védőoltás 

biztosítását.” 

35. § 

 

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

 „b) az 5-12. osztályban a szükséges tankönyvekhez támogatást biztosít a fenntartó 

intézményen keresztül az 1. számú melléklet szerint meghatározott összeghatárokig 

(továbbiakban: támogatás).” 

 

(2) A Rendelet 44. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) A polgármester a törvényes képviselő kérelmére Budapest Főváros IX. kerület 

közigazgatási határán kívül működő köznevelési intézményekben (általános iskolák) tanuló, 

Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos az 5-8. osztályban tanulók 

részére a nevükre kiállított igazolásban foglalt összegig, de legfeljebb az 1. számú melléklet 

szerint meghatározott keretösszeg erejéig a tankönyvek árát megtéríti.” 

  

36. § 

 

A Rendelet 45. § (6) bekezdése hatályát veszti. 

 

37. § 

 

A Rendelet 1.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1.sz. melléklet 

Az önkormányzat által biztosított taneszköz csomag ára maximum 

 

évfolyam Ft/fő 

1. osztályban 3.600 

2. osztályban 2.200 

3. osztályban 2.800   

4. osztályban 2.600 

5. osztályban 2.400 

6. osztályban 2.000 

7. osztályban 2.000 

8. osztályban 2.000 



 

A szükséges tankönyvek megvásárlásához biztosított támogatás maximális mértéke 

 

évfolyam Ft/fő 

5. évfolyamon 19.200 

6. évfolyamon 15.500 

7. évfolyamon 20.600 

8. évfolyamon 19.100 

9. évfolyamon 29.000 

10. évfolyamon 25.700 

11. évfolyamon 24.000 

12. évfolyamon 18.800 

 

Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási határán kívül működő köznevelési 

intézményekben tanulók részére a szükséges tankönyvek megvásárlásához biztosított 

támogatás maximális mértéke 

 

évfolyam Ft/fő 

5-8. évfolyamon 10.000 

 

személygépkocsi-

vezetői vizsga 
költsége legfeljebb 

 

50.000,-Ft/fő 

 

38. § 

 

(1) E rendelet - a 8.§ és 9. § kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet 8.§-a és 9. §-a 2016. október 01. napján lép hatályba.  

 

39. § 

 

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 

kell. 

 

Budapest, 2016……………….. 

 

dr. Bácskai János       dr. Szabó József Zoltán 

   polgármester        jegyző 



2. számú melléklet 

Általános indokolás 

 

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) rendelet 

módosításával az egyes települési támogatások célzottabban juthatnak el az arra 

rászorulókhoz. 

 

A rendelet tervezet részletes indokolása  

 

 

1. § -hoz 

 

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

 

2. §-hoz 

 

Az Ör 7. § (1) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

3. §-hoz 

 

Az Ör 13. § (1) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

4. §-hoz 

 

Az Ör. 13. § (6) bekezdésében szereplő elismert lakásnagyságok megemelése azért vált 

szükségessé, mert a József Attila-lakótelepen található kisebb lakások nagysága meghaladja 

a Rendeletben elismert lakásnagyságot, ezért több kérelmező nem kaphatott támogatást és a 

védendő fogyasztói státuszhoz sem juthattak hozzá. 

 

5. §-hoz 

 

Az Ör 14. § (1) bekezdésének bevezető mondatának módosítása a rendelet pontosítása miatt 

vált szükségessé. 
6. §-hoz 

 

Az Ör 14. § (1) bekezdés a) pontjának módosítása a rendelet közérthetősége miatt vált 

szükségessé. 
 

7. §-hoz 

 

Az Ör 14. § (1) bekezdés kiegészítése a Ferencvárosi fűtéstámogatás kiterjesztése miatt vált 

szükségessé, a rászoruló családok megsegítése érdekében, ezzel is csökkentve a fűtési 

szezon költségeit.   

8. §-hoz 

 

Az Ör. 14. § (3) bekezdésének módosításának oka a kerületben élő rászorulók fokozottabb 

támogatása. 

9. §-hoz 

 

Az Ör. 15. § (3) bekezdésének b) pontjának módosítása a 14. § (3) bekezdéseiben történt 

változások átvezetése miatt vált szükségessé.   

 

10. §-hoz 

 

Az Ör. 16. § (1) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

11. §-hoz 



 

Az Ör. 16. § (4) bekezdésének módosítása a rendelet közérthetősége miatt vált szükségessé.  

 

12. §-hoz 

 

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

 

13. §-hoz 

 

Az Ör. 24. § (1) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

14. §-hoz 

 

Az Ör. 24. § (2) bekezdésének módosítása a Ferencvárosi közgyógytámogatás jogosultsági 

feltételeinek a pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

15. §-hoz 

 

Az Ör. 24. § (4) bekezdés módosítása a rendelet 24. § (2) bekezdésében eszközölt 

változások miatt vált szükségessé. 

 

16. §-hoz 

 

Az Ör. 24. § (5) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítását tartalmazza, a támogatási 

forma jogosultsági feltételére vonatkokzóan.  

 

17. §-hoz 

 

Az Ör. 24/A. § (1) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

18. §-hoz 

 

Az Ör. 24/A. § (2) módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

19. §-hoz 

 

Az Ör.  25. § (1) bekezdésének módosítása a rendkívüli élethelyzetbe került kerületben élő 

és támogatásra szorulók segítését célozza. A támogatás rendkívüli jellegének erősítése miatt 

vált szükségessé.   

 

20. §-hoz 

 

Az Ör 26. § (3) bekezdésének módosítása a támogatási formára jogosultak körének 

pontosabb meghatározása miatt vált szükségessé.  

 

21. §-hoz 

 

 Az Ör 30. § (1) bekezdés b) pontjának módosítása a rendelet pontosítása miatt vált 

szükségessé. 

 

 

22. §-hoz 

 

Az Ör. 31. § (1) bekezdés módosítása a kérelem benyújtásának és a támogatás nyújtásának 

a pontosabb szabályozása miatt vált szükségessé. 

 

23. §-hoz 



 

Az Ör. 31. § (2) bekezdésének módosítása a 31. § (1) bekezdés módosítása miatt szükséges. 

 

24. §-hoz 

 

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

 

25. §-hoz 

 

Az Ör. 33. § (1) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

26. §-hoz 

 

Az Ör. 33/A. § (1) bekezdés módosítása a rendelet pontosítása mellett a jogosultsági 

feltételként szereplő egy főre eső jövedelem határ megemelése miatt vált szükségessé, 

annak érdekében, hogy kerületben élő szociálisan rászorulók szélesebb rétegét elérje a 

támogatási forma.  

 

27. §-hoz 

 

Az Ör. 34 § (1) bekezdés módosítása a jogosultsági feltételként szereplő egy főre eső 

jövedelem határ megemelése miatt vált szükségessé, annak érdekében, hogy kerületben élő 

szociálisan rászorulók szélesebb rétegét elérje a támogatási forma.  

 

28. §-hoz 

 

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

 

29. §-hoz 

 

Az Ör. 37. § (1) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

30. §-hoz 

 

Az Ör. 38. § (1) bekezdésének módosítása a különös méltánylást érdemlő esetekben 

nyújtott támogatási formák kibővítése miatt vált szükségessé. 

 

31. §-hoz 

 

Az Ör. 40. § (1) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

32. §-hoz 

 

Az Ör. 41. § módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

33. §-hoz 

 

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

 

34. §-hoz 

 

Az Ör. 43. § módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

35. §-hoz 

 

Az Ör. 44. § (1) és (4) bekezdés módosítása a tankönyvtámogatás felmenő rendszere miatt 

vált szükségessé. 



 

36. §-hoz 

 

 

Az Ör. 45. § (6) bekezdésének hatályon kívül helyezése a bekezdés időbeli hatályának 

lejárta miatt vált szükségessé. 

 

37.§-hoz 

 

 

Az Ör. 1.sz. mellékletének módosítása a tankönyvtámogatás felmenő rendszere miatt vált 

szükségessé. 

 

38. §-hoz 

 A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

39. §-hoz 

 

 A rendelet átmeneti rendelkezéseiről rendelkezik. 

 

 

 



3. számú melléklet 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításához 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet-módosítás következtében egységesebbé válik a szabályozás. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A támogatási formák kibővítése miatt várhatóan megemelkedik a különböző ellátásokat 

igénybevevők száma, erre tekintettel a költségvetés következő módosításánál kb. 

12.000.000,- Ft többletforrásra lehet szükség. 

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendelet-módosításnak környezeti következményei nincsenek. A különös méltánylást 

érdemlő esetek köre a Ferencvárosi közgyógytámogatással bővül, a Védőoltások 

Ferencvárosban támogatási forma esetében a jogosultsági feltételként szereplő egy főre eső 

jövedelemhatár megemelkedik, így pozitív egészségi következményekkel jár a rendelet-

módosítás, hiszen a szociálisan rászorulók köre bővül. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet-módosítás többlet adminisztratív terhet nem jelent. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendelet-módosítás elmaradása nem jár következményekkel. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A rendelet módosítása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és 

tárgyi feltételt nem igényel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. számú melléklet 

 

Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére 

 

 

Rendelet hatályos szövege 

 
Rendelet tervezet szövege 

 

  

2. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed  

a) Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

közigazgatási területén állandó 

bejelentett lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező, az 

Szt. 3. § (1)-(2) bekezdésében, 3. 

§ (3) bekezdésének a) pontjában, a 

Gyvt. 4. § (1)-(4) bekezdésében 

meghatározott természetes 

személyekre, 

2. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed  

a) Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

közigazgatási területén 

lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező, az Szt. 3. § 

(1)-(2) bekezdésében, 3. § (3) 

bekezdésének a) pontjában, a 

Gyvt. 4. § (1)-(4) bekezdésében 

meghatározott természetes 

személyekre, 

7. § 

 

(1) A polgármester jövedelempótló 

rendszeres támogatást állapít meg annak a 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros közigazgatási területén 

állandó bejelentett lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező és ott 

életvitelszerűen élő, aktív korú 

személynek, aki  

7. § 

 

(1) A polgármester jövedelempótló 

rendszeres támogatást állapít meg annak 

a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros közigazgatási területén 

lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező és ott életvitelszerűen élő, 

aktív korú személynek, aki  

 

 

13. § 

 

(1) A polgármester egy év időtartamra 

Budapest Főváros IX. kerületben bejelentett 

lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a 

kerületben élő személyeknek az általuk lakott 

lakás közüzemi díj és közös költségeinek 

viseléséhez havonta támogatást nyújt 

13. § 

 

(1) A polgármester egy év időtartamra 

Budapest Főváros IX. kerületben 

lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező és életvitelszerűen a kerületben 

élő személyeknek az általuk lakott lakás 

közüzemi díj és közös költségeinek 

viseléséhez havonta támogatást nyújt 

13.§ 

(6) Az elismert lakásnagyság:  

a) ha a háztartásban egy személy lakik 

45 m
2
, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 55 

m
2
, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 

65 m
2
, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 

75 m
2
, 

e) ha négy személynél több lakik a 

háztartásban, a d) pontban megjelölt 

lakásnagyság és minden további 

személy után 5-5 m
2
.  

 

 

13.§ 

(6) Az elismert lakásnagyság:  

a) ha a háztartásban egy személy lakik 

55 m
2
, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 

65 m
2
, 

c) ha a háztartásban három személy 

lakik 70 m
2
, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 

85 m
2
, 

e) ha négy személynél több lakik a 

háztartásban, a d) pontban megjelölt 

lakásnagyság és minden további 

személy után 5-5 m
2
.  



14. § 

 

(1) A polgármester kérelemre fűtéstámogatást 

állapít meg annak a Budapest IX. 

kerületben állandó bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személynek, 

a) aki nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő, aki 

egyszemélyes háztartást vezet, és havi 

jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 350 %-át, vagy 

 

14. § 

 

(1) A polgármester kérelemre 

fűtéstámogatást állapít meg annak a 

Budapest IX. kerületben lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személynek, 

a) aki nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű 

ellátásban részesül, aki egyszemélyes 

háztartást vezet, és havi jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 350 

%-át, vagy 

e) ahol a háztartásban több gyermeket 

nevelnek és a családban élők egy főre 

jutó havi jövedelme nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 200%-át, 

(3) A támogatás összege 2.000,- Ft havonta.  

 

(3) A támogatás összege 3.000,- Ft havonta.  

15.§ 

 

(3) A támogatás összege  

b) A tüzelőolaj, a fa- és szén, vagy a PB gáz 

fogyasztást igazoló jogosultak részére 

időarányosan,  a kérelmező nevére és a 

IX. kerületi  lakcímére kiállított számla 

összegének, de legfeljebb 12.000,- forint 

összegig egy összegben, postai úton, 

vagy folyószámlára történő utalással 

kerül folyósításra. A kifizetés módjáról 

kérelmező nyilatkozik. 

15.§ 

 

(3) A támogatás összege  

b) A tüzelőolaj, a fa- és szén, vagy a PB gáz 

fogyasztást igazoló jogosultak részére 

időarányosan,  a kérelmező nevére és a 

IX. kerületi  lakcímére kiállított számla 

összegének, de legfeljebb 18.000,- forint 

összegig egy összegben, postai úton, vagy 

folyószámlára történő utalással kerül 

folyósításra. A kifizetés módjáról 

kérelmező nyilatkozik. 

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. 

16.§ 

 

(1) A polgármester kérelemre egy év 

időtartamra lakbértámogatást állapít meg 

a Budapest IX. kerületben lakóhellyel 

rendelkező, Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

a tulajdonában álló lakás bérlőjének. 

(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 a 

rendelet 13. § (6) bekezdésében 

meghatározott lakásnagyságot 

meghaladja, vagy 

(4) A kérelmező jogosult a 

lakbértámogatásra az alábbi feltételek 

együttes fennállása esetén: 

a) a bérleményben élők egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 

300 %-át,  

b) a bérleményben élők vagyonnal nem 

rendelkeznek,  

c) a kérelmező szociális alapon lakbért 

fizető bérlő,  

d) a bérlemény a kerületben elismert 

lakásnagyságra vonatkozóan a 

rendelet 13. § (6) bekezdésében 

meghatározott lakásnagyságot nem 



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.  

haladja meg,  

e) a kérelmező a lakbértámogatás 

folyósításának ideje alatt 

lakbérhátralékot nem halmoz fel, 

vagy a már meglévő lakbérhátraléka 

nem növekszik,  

f) a kérelmező a lakást kizárólag lakás 

céljára használja, vagy a lakás 

használatát másnak át nem engedi,  

és a bérleményben élők összjövedelmének  

5 %-a  nem haladja meg a fizetendő lakbér 

összegét. 

 

17.§ 

 

(2) A polgármester a Budapest Főváros IX. 

kerületben bejelentett lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező és 

életvitelszerűen a kerületben élő személy 

részére, aki önhibáján kívül az általa 

lakott lakásra a lakhatással kapcsolatos 

kiadásaival összefüggő adósságot 

halmozott fel, adósságcsökkentési 

támogatást nyújt. 

17.§ 

 

(2) A polgármester a Budapest Főváros IX. 

kerületben lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező és 

életvitelszerűen a kerületben élő 

személy részére, aki önhibáján kívül az 

általa lakott lakásra a lakhatással 

kapcsolatos kiadásaival összefüggő 

adósságot halmozott fel, 

adósságcsökkentési támogatást nyújt. 

24. § 

 

(1) A polgármester kérelemre 

közgyógytámogatást állapít meg a kérelem 

benyújtása hónapjától egy év időtartamra a 

Budapest IX. kerületben állandó 

bejelentett lakóhellyel rendelkező és 

bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen 

tartózkodó személynek, aki  

 

24.§ 

 

(1) A polgármester kérelemre 

közgyógytámogatást állapít meg a kérelem 

benyújtását követő hónap első napjától egy 

év időtartamra Budapest IX. kerületben 

lakóhellyel rendelkező és lakóhelyén 

életvitelszerűen tartózkodó személynek, aki  

 

(2) A közgyógytámogatás kizárólag a 

közgyógyellátásra kiadható 

gyógyszerekre vonatkozóan állapítható 

meg, amennyiben a havi rendszeresen 

szedett gyógyszer költsége meghaladja az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 20 %-át. 

 

(2) A közgyógytámogatás kizárólag a 

közgyógyellátásra kiadható, legalább 

hat hónapon keresztül rendszeresen 

szedendő, vényköteles gyógyszerekre 

vonatkozóan állapítható meg, 

amennyiben a havi rendszeresen 

szedendő gyógyszer költsége 

meghaladja az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 20 %-

át. 

(4)  A kérelemhez csatolni kell a 

kérelmező havi rendszerességgel szedett 

közgyógyellátásra kiadható 

gyógyszerszükségletéről szóló 

kezelőorvos által kiállított igazolást, 

valamint az előbbi igazolás alapján 

kiállított gyógyszerenkénti költségekről 

szóló gyógyszertári igazolást. 

    

(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező 

legalább hat hónapon keresztül 

rendszeresen szedendő havi 

közgyógyellátásra kiadható vényköteles 

gyógyszerszükségletéről szóló 

kezelőorvos által kiállított igazolást, 

valamint az előbbi igazolás alapján 

kiállított gyógyszerenkénti költségekről 

szóló gyógyszertári igazolást. 

(5) Nem állapítható meg a támogatás annak a 

személynek, aki az Szt. alapján 

közgyógyellátásban, vagy méltányossági 

jogcímen megállapított 

(5) Nem állapítható meg a támogatás annak 

a személynek, aki az Szt. alapján alanyi 

jogcímen vagy normatív jogcímen jogosult 

közgyógyellátásra. 



közgyógyellátásban részesül.     

24/A. § 

 

(1) A polgármester kérelemre évente kettő 

alkalommal 5.000 Ft összegű 

gyógyszertámogatást nyújt a Budapest IX. 

kerületi állandó bejelentett lakóhelyén 

életvitelszerűen tartózkodó, hetvenedik 

életévét betöltött kérelmező részére, 

amennyiben a kérelmező családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének négyszeresét, és a kérelmező az 

Szt. alapján érvényes közgyógyellátással nem 

rendelkezik, illetve a 24. § alapján a 

közgyógytámogatásra nem jogosult.  

24/A. § 

 

(1) A polgármester kérelemre évente kettő 

alkalommal 5.000 Ft összegű 

gyógyszertámogatást nyújt a Budapest IX. 

kerületi lakóhelyén életvitelszerűen 

tartózkodó, hetvenedik életévét betöltött 

kérelmező részére, amennyiben a kérelmező 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 

négyszeresét, és a kérelmező az Szt. alapján 

érvényes közgyógyellátással nem 

rendelkezik, illetve a 24. § alapján a 

közgyógytámogatásra nem jogosult. 

(2) A polgármester kérelemre a Budapest IX. 

kerületi állandó bejelentett lakóhelyén 

életvitelszerűen tartózkodó, hetvenedik 

életévét betöltött, az Szt. alapján érvényes 

közgyógyellátással rendelkező kérelmező 

részére évente egy alkalommal 5.000,- forint 

összegű támogatást nyújt. 

(2) A polgármester kérelemre a Budapest 

IX. kerületi lakóhelyén életvitelszerűen 

tartózkodó, hetvenedik életévét betöltött, az 

Szt. alapján érvényes közgyógyellátással 

rendelkező kérelmező részére évente egy 

alkalommal 5.000,- forint összegű 

támogatást nyújt. 

25. § 

 

(1)A polgármester rendkívüli támogatást  

nyújt a Budapest IX. kerületben állandó 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező, a létfenntartást 

veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe 

került személynek, aki emiatt önmaga, 

illetve családja létfenntartásáról más 

módon nem tud gondoskodni vagy 

alkalmanként jelentkező, nem várt 

többletkiadásai miatt anyagi segítségre 

szorul 

25. § 

 

(1) A polgármester rendkívüli támogatást 

nyújt évente legfeljebb négy alkalommal a 

Budapest IX. kerületben lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező, a 

létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli 

élethelyzetbe került személynek, aki emiatt 

önmaga, illetve családja létfenntartásáról 

más módon nem tud gondoskodni vagy 

alkalmanként jelentkező, nem várt 

többletkiadásai miatt anyagi segítségre 

szorul. 

 26. § 

 

(3) Nem állapítható meg lakhatáshoz 

kapcsolódó rezsijellegű (közös költség, 

villanyáram,  víz- és gázfogyasztás, 

távhőszolgáltatás, csatornahasználat, 

szemétszállítási díj, tüzelőolaj-, fa- és szén-, 

valamint PB gáz fogyasztás) kiadásokra 

tekintettel rendkívüli támogatás, 

amennyiben  

a) a kérelmező Ferencvárosi 

közüzemi díj és közös 

költségtámogatásban vagy, 

b) Ferencvárosi fűtéstámogatásban  

 részesül. 

30. § 

(1) A polgármester minden évben karácsonyi 

támogatást nyújt 

b) kérelemre Budapest IX. kerületben állandó 

bejelentett lakóhellyel rendelkező, 

30. § 

(1) A polgármester minden évben 

karácsonyi támogatást nyújt 

b) kérelemre Budapest IX. kerületben 

bejelentett lakóhellyel rendelkező, 



31. § 

 

(1)  A polgármester kérelemre minden év 

áprilisában támogatást nyújt a Budapest 

IX. kerületben állandó bejelentett 

lakóhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen a Budapest IX. 

kerületben tartózkodó, a tárgyévben a 70. 

életévét betöltött személynek 

személyenként, valamint a négy- vagy 

többgyermekes család részére 

gyermekenként. 

 

31. § 

 

(1) A polgármester kérelemre minden év 

első negyedévének végéig benyújtott 

kérelmek esetében egyszeri támogatást 

nyújt a Budapest IX. kerületben  

lakóhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen a Budapest IX. 

kerületben tartózkodó, a tárgyévben a 70. 

életévét betöltött személynek 

személyenként, valamint a négy- vagy 

többgyermekes család részére 

gyermekenként.  

(2) A kérelem benyújtási határideje a tárgyév 

március 31. napja. A határidő elmulasztása 

jogvesztő.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

határidő elmulasztása jogvesztő.  

 

32. § 

(1) A polgármester iskolakezdési támogatást 

nyújt a törvényes képviselő kérelme alapján:  

 

a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy  

b) a három- vagy többgyermekes, vagy  

c) a tartósan beteg gyermeket nevelő családok 

nappali tagozatos (általános, közép- és 

szakiskolás) Budapest IX. kerületben 

bejelentett lakóhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben 

tartózkodó tanulói részére  

32. § 

(1) A polgármester iskolakezdési támogatást 

nyújt a törvényes képviselő kérelme 

alapján:  

a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy 

b) a három- vagy többgyermekes, vagy  

c) a tartósan beteg gyermeket nevelő 

családok nappali tagozatos (általános, 

közép- és szakiskolás) Budapest IX. 

kerületben lakóhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben 

tartózkodó tanulói részére 

33. § 

(1) Kérelemre a polgármester a gyermek 

születésére tekintettel egyszeri 

támogatást nyújt a Budapest IX. kerületi 

állandó bejelentett lakóhelyén vagy 

bejelentett tartózkodási helyén legalább 

két éve életvitelszerűen tartózkodó, a 

gyermeket saját háztartásában nevelő 

törvényes képviselő részére.  Az 

életvitelszerű tartózkodás tényét a 

Védőnői Szolgálat igazolja.  

33. § 

(1) Kérelemre a polgármester a gyermek 

születésére tekintettel egyszeri 

támogatást nyújt a Budapest IX. 

kerületi lakóhelyén vagy tartózkodási 

helyén legalább két éve életvitelszerűen 

tartózkodó, a gyermeket saját 

háztartásában nevelő törvényes 

képviselő részére.  Az életvitelszerű 

tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat 

igazolja.  

33./A § 

 

(1) A polgármester a legalább kettő éve 

Budapest IX. kerületi állandó bejelentett 

lakóhellyel rendelkező 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  

33./A § 

 

(1) A polgármester a legalább kettő éve 

Budapest IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkező, és életvitel szerűen is 

Ferencváros közigazgatási területén élő 

törvényes képviselő kérelmére a 

tárgyévben a legfeljebb 3. életévüket 

betöltő Budapest IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkező gyermekek részére a 

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit 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 



a) gyermekét egyedül nevelő szülő 

esetében 300 %-át, 

b) családban nevelkedő gyermekek 

esetében 250 %-át.  

 

jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének  

a) gyermekét egyedül nevelő szülő 

esetében 350 %-át, 

b) családban nevelkedő 

gyermekek esetében 300 %-át.  

34. § 

 

(1) A polgármester a kerületi önkormányzati 

működtetésű valamint a nem kerületi 

működtetésű, állami, egyházi és 

alapítványi fenntartású köznevelési 

intézmények (óvoda, általános iskola) 

Budapest IX. kerületi állandó bejelentett 

lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos 

gyermek, tanuló részére, amennyiben a 

gyermeket gondozó családban a gyermek 

rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre nem jogosult és a 

családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg 

a) a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 200 %-át, 

úgy a fizetendő étkezési személyi 

térítési díj 25 %-ának megfelelő 

b) a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 150 %-át, 

úgy a fizetendő étkezési személyi 

térítési díj 50 %-ának megfelelő  

mértékű étkezési támogatást állapít meg. 

34. § 

 

(1) A polgármester a kerületi 

önkormányzati működtetésű valamint a 

nem kerületi működtetésű, állami, egyházi 

és alapítványi fenntartású köznevelési 

intézmények (óvoda, általános iskola) 

Budapest IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkező nappali tagozatos gyermek, 

tanuló részére, amennyiben a gyermeket 

gondozó családban a gyermek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre nem 

jogosult és a családjában az egy főre jutó 

havi jövedelem összege nem haladja meg 

a) a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 250 %-át, 

úgy a fizetendő étkezési személyi 

térítési díj 25 %-ának megfelelő 

b) a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 200 %-át, 

úgy a fizetendő étkezési személyi 

térítési díj 50 %-ának megfelelő  

mértékű étkezési támogatást állapít 

meg. 

 

35. § 

 

(1) A polgármester a legalább egy éve a 

Budapest IX. kerületi állandó bejelentett 

lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos 

tanulók részére az érettségi vizsga 

letételéig támogatja a B kategóriás 

vezetői engedély megszerzését.  

35. § 

 

(1) A polgármester a legalább egy éve a 

Budapest IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkező, nappali tagozatos tanulók 

részére az érettségi vizsga letételéig 

támogatja a B kategóriás vezetői 

engedély megszerzését. 

37. § 

 

(1) Kérelemre a polgármester 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. 

37. § 

 

(1) Kérelemre a polgármester a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendkívüli élethelyzetre 

tekintettel évente egyszeri alkalommal 

legfeljebb 100.000 forint támogatást 

biztosíthat Budapest Főváros IX. 

kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező életvitelszerűen is 

Ferencváros közigazgatási területén élő 

személy részére.  

A támogatás a családban egy személy 

részére adható. 

38. § 

 

(1) A Képviselő-testület különös méltánylást 

érdemlő esetben, ha azt a jogorvoslati 

eljárás során felvett környezettanulmányon 

38. § 

 

(1) A Képviselő-testület különös 

méltánylást érdemlő esetben, ha azt a 

jogorvoslati eljárás során felvett 



tapasztaltak is alátámasztják, évente egy 

alkalommal rendkívüli támogatást, 

fűtéstámogatást, gyógyszertámogatást 

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. 

 

környezettanulmányon tapasztaltak is 

alátámasztják, évente egy alkalommal 

rendkívüli támogatást, fűtéstámogatást, 

közgyógytámogatást, 

gyógyszertámogatást 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. 

40. § 

 

(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. 

40. § 

 

(1) Az Egészségügyi, Szociális és Sport 

Bizottság a Budapest IX. kerületi 

lakóhellyel rendelkező mozgásában 

korlátozott fogyatékkal élő személy 

részére kérelemre egyszeri, maximum 

500.000 Ft/év/fő összeg erejéig a lakása 

akadálymenetesítése céljából 

támogatást nyújthat. 

 

41. § 

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti 

régiójához tartozó könyvtárak tagsági díjának 

megfizetése alól a Budapest IX. kerületi 

állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező 

nyugellátásban illetve gyermekgondozási 

segélyben részesülők mentesülnek. 

41. § 

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti 

régiójához tartozó könyvtárak éves tagsági 

díjának megfizetése alól a Budapest IX. 

kerületi lakóhellyel rendelkező 

nyugellátásban illetve gyermekgondozási 

segélyben részesülők mentesülnek. 

42. § 

 

Budapest, IX. kerület Kén utca 3. szám alatti 

lakóépületekben lakó,  továbbá a Gyermekek 

Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti 

Otthonában a Gyermekjóléti Központ 

javaslata alapján elhelyezett, Budapest IX. 

kerületben 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. 

42. § 

 

Budapest, IX. kerület Kén utca 3. szám 

alatti lakóépületekben lakó,  továbbá a 

Gyermekek Átmeneti Otthonában és a 

Családok Átmeneti Otthonában a 

Gyermekjóléti Központ javaslata alapján 

elhelyezett, Budapest IX. kerületben 

lakóhellyel rendelkező tanuló kérelemre az 

iskolába járás megkönnyítése érdekében 

természetbeni ellátásként BKK általános 

tanulóbérletet a tanév időtartamára 

biztosíthat havonta a Ferencvárosi Szociális 

és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatóságán keresztül. 

43. § 

 

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. 

43. § 

 

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 lakóhellyel rendelkező 

gyermekek részére a HPV elleni 4 

komponensű védőoltás biztosítását. 

44. § 

 

(1) A polgármester a kerületben az 

44. § 

 

(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). 

 

(4) A polgármester a törvényes képviselő 

kérelmére Budapest Főváros IX. kerület 

közigazgatási határán kívül működő 

köznevelési intézményekben (általános 

iskolák) tanuló, Budapest IX. kerületi 

állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező 

nappali tagozatos a 4-8. osztályában 

tanulók részére a nevükre kiállított 

igazolás összegéig, de legfeljebb az 1. 

számú melléklet szerint meghatározott 

keretösszeg erejéig a tankönyvek árát 

megtéríti. 

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) az 5-12. osztályban a szükséges 

tankönyvekhez támogatást biztosít a 

fenntartó intézményen keresztül az 1. számú 

melléklet szerint meghatározott 

összeghatárokig (továbbiakban: támogatás). 

 

(4) A polgármester a törvényes képviselő 

kérelmére Budapest Főváros IX. kerület 

közigazgatási határán kívül működő 

köznevelési intézményekben (általános 

iskolák) tanuló, Budapest IX. kerületi 

lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos 

az 5-8. osztályban tanulók részére a 

nevükre kiállított igazolásban foglalt 

összegig, de legfeljebb az 1. számú 

melléklet szerint meghatározott 

keretösszeg erejéig a tankönyvek árát 

megtéríti. 

 45. § 

 

(6) A 2015. március 31. napjáig benyújtott 

jövedelempótló rendszeres támogatásra 

való jogosultság iránti kérelmek esetén, 

amennyiben a kérelmező a támogatásra 

jogosult, a jövedelempótló rendszeres 

támogatás kezdő napja 2015. március 01. 

45. § 

 

(6) bekezdése hatályát veszti. 

 1.sz. melléklet 

A szükséges tankönyvek megvásárlásához 

biztosított támogatás maximális mértéke 

évfolyam Ft/fő 

4. évfolyamon 12.000 

5. évfolyamon 19.200 

6. évfolyamon 15.500 

7. évfolyamon 20.600 

8. évfolyamon 19.100 

9. évfolyamon 29.000 

10. évfolyamon 25.700 

11. évfolyamon 24.000 

12. évfolyamon 18.800 

 

 évfolyam Ft/fő 

4-8. évfolyamon 10.000 

1.sz. melléklet 

A szükséges tankönyvek megvásárlásához 

biztosított támogatás maximális mértéke 

 

évfolyam Ft/fő 

5. évfolyamon 19.200 

6. évfolyamon 15.500 

7. évfolyamon 20.600 

8. évfolyamon 19.100 

9. évfolyamon 29.000 

10. évfolyamon 25.700 

11. évfolyamon 24.000 

12. évfolyamon 18.800 

 

 

 

évfolyam Ft/fő 

5-8. évfolyamon 10.000 

 


