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Ügyiratszám: Kp/3077-3/2015/XII
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 19-i
ülésén megalkotta a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)
számú rendeletét (a továbbiakban: 8/2015. Rendelet).
Ezzel eleget tett a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 134/E. §
szerinti előírásnak, amiben a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletet legkésőbb 2015. február 28-áig
kellett megalkotnia.
A 8/2015. Rendelet módosítására teszek javaslatot, ami a közérthetőség miatt technikai jellegű
változtatásokat, kisebb pontosításokat tartalmaz. A módosítás továbbá vonatkozik a
kögyógytámogatás megszűntetési eseteinek rendeletbe való beépítésére, valamint az évente egy
alkalommal adható helyi gyógyszertámogatásban részesülők körének bővítésére, valamint a rendkívüli
támogatások között a családban történő rendkívüli haláleset okán adható támogatás összegének
emelésére is.
1.
Az egyes rendszeres, illetve rendkívüli települési támogatások megnevezésében javasolom a
„ferencvárosi” megnevezés feltűntetését, ezáltal egyértelművé válik, hogy az adott támogatás
Ferencvároshoz köthető.
2.
A lakbértámogatás mértékénél a fogyasztási egység került meghatározásra, ugyanakkor az általános
eljárási rendelkezések között a fogyasztási egységet meghatározó rendelkezésből kimaradt a
lakbértámogatás megjelölése. Ezért ennek pótlása szükséges.
3. A jövedelempótló rendszeres támogatás megszűntetési eseteinél az átfedések kiküszöbölése miatt
javasolom a módosítását, illetve a pontosítást.
4. Az adósságkezelési szolgáltatásra, ezen belül az adósságcsökkentési támogatás igénybevételére
meghatározott jogosultsági feltételek körének bővítését javasolom a védendő fogyasztói
jogosultsággal rendelkezőkre vonatkozóan is.
5. A közgyógytámogatás megszűntetésének esetei nem kerültek részletezésre, ezért erre vonatkozóan a
rendelet kiegészítését javasolom. Az ellátás folytonosságának biztosítása és az átfedések elkerülése
végett is szükséges a közgyógytámogatásra való jogosultság megállapítási feltételeinek a kiegészítése.
6. A rendkívüli támogatás létfenntartást veszélyeztető, vagy rendkívüli élethelyzet esetén nyújt
segítséget a kérelmező részére. Rendkívüli élethelyzetnek minősül a családban történt haláleset is. A
hatályos rendeletben az erre a célra nyújtott támogatás a temetési típusonként meghatározott
legolcsóbb temetési költség 10 %-a, ami az adott temetés teljes költségét tekintve igen alacsony
mértékű. Ezért javasolom a támogatás összegének a temetési típusonként meghatározott legolcsóbb
temetési költség 10 %-ról 20 %-ra való módosítását. A családban történő haláleset okán rendkívüli
támogatást évente kb. 60-80 esetben nyújt önkormányzatunk. A támogatás összegének a megemelése
nem igényel többletköltséget az éves költségvetésben.

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, 2015. március 11.

Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló ….../2015. (….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja
meg és fogadja el.
Határidő: 2015. március 19.
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 8/2015.
(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ….../2015. (…..) önkormányzati rendeletét.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
jegyző a kifüggesztésért

az előterjesztés 1. számú melléklete
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2015. (……) 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 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. §
(3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
l997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, továbbá a lakások és helyiségek bérletére valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. év LXXVIII. törvény 34. § (3)
bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 41. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 3. § (4) bekezdésének bevezető mondata az alábbiak szerint
módosul:
„(4) A fogyasztási egység a 13. §, a 16. § és a 17. § alkalmazásában a háztartás tagjainak a háztartáson
belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol”
2. §
A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:
„II. Fejezet
2. Rendszeres pénzbeli és természetbeni ferencvárosi települési támogatások formái
3. §
A Rendelet 7. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
Ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatás”
4. §
A Rendelet 7. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Meg kell szüntetni a jövedelempótló rendszeres támogatásra való jogosultságát annak a
személynek,
a) akire vonatkozóan az (3) bekezdés a) - m) pontja szerinti körülmények valamelyike
bekövetkezett, vagy
b) aki a 9. § szerinti együttműködési kötelezettségét megszegi, vagy
c) a támogatásra való jogosultság feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától
számított 15 napon belül nem jelenti be a Polgármesteri Hivatalnak, vagy
d) aki keresőtevékenységet folytat – kivéve, ha egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt, vagy
a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra
vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkát végez -, a keresőtevékenység első
napjától, vagy
e) a jövedelempótló rendszeres támogatásra való jogosultság felülvizsgálata során az
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
f) a jövedelempótló rendszeres támogatásra való jogosultság felülvizsgálata eredményeként arra
nem jogosult, vagy
g) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betölti, vagy
h) aki azt kérelmezi.”
5. §

A Rendelet 7. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) a) Az aktív korú személy részére a jövedelempótló rendszeres támogatásra való jogosultság a
megszűntetéstől számított 36 hónapon belül – ide nem értve a (4) bekezdés c) és e) pontja
szerinti megszűntetési eseteket – az előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül
ismételten megállapítható, amennyiben a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak.
b) A (4) bekezdés (b) pontja szerinti esetben a rendszeres támogatás ismételten a támogatás
megszűntetésétől számított 3 hónapig nem állapítható meg.”
6. §
A Rendelet 7. § (6) kezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) Aki a támogatás folyósításának időtartama alatt a támogatásra való jogosultsági feltételeiben
bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a
Polgármesteri Hivatalnak, a jogosultatlanul felvett rendszeres támogatást köteles visszafizetni. Az
előírt visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester, amennyiben az egyösszegű visszafizetés
a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.”
7. §
A Rendelet 13. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatás”
8. §
A Rendelet 14. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Ferencvárosi fűtéstámogatás”
9. §
A Rendelet 15. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A támogatás iránti kérelem a fűtési szezon időtartama alatt, azaz október, november, december,
valamint ezt követő január, február, március hónapokban nyújtható be. A támogatás a kérelem
benyújtása hónapjának 1. napjától állapítható meg december 31-ig vagy március 31-ig.”
10. §
A Rendelet 16. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Ferencvárosi lakbértámogatás”
11. §
A Rendelet 17. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás”
12. §
A Rendelet 17. §-a az alábbira módosul:
„(1) Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult adósságkezelési tanácsadásban és adósságcsökkentési
támogatásban részesül.
(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.

(3) Az adósságcsökkentési támogatás igénybevételére jogosult az adóssággal terhelt:
a) önkormányzati bérlakás bérlője,
b) magántulajdonú lakás tulajdonosa,
c) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonában álló lakás bérlője,
amennyiben a (4) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételek együttesen fennállnak.
(4) Az adósságcsökkentési támogatás igénybevételére jogosult:
a) akinek lakhatással kapcsolatos költségeiből származó hátraléka meghaladja az 50.000.-Ft-ot,
vagy közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták és
b) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és
c) aki a 13. § (6) bekezdésben meghatározott elismert lakásnagyságot meg nem haladó lakásban
lakik és
d) akinél a lakásban együtt élők egyike sem rendelkezik az Szt. 4. §. (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott értékű vagyonnal és
e) aki vállalja az adósságcsökkentési támogatás körébe bevont, őt terhelő adósság és az
önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének a
megfizetését és
f) aki vállalja az önkormányzat fenntartásában működő Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központjával (a továbbiakban:
az együttműködésre kijelölt intézmény) történő együttműködést és az adósságkezelési
tanácsadáson való részvételt.
g) aki a kérelem benyújtásakor vállalja, hogy amennyiben védendő fogyasztói nyilvántartásba
kerül és nincs műszaki akadálya, gondoskodik az előrefizetős fogyasztásmérők felszereléséről
a hátralékkal érintett áram-, gázszolgáltatás esetében.
(5) A (4) bekezdés a) pontjának alkalmazása szempontjából hátraléknak minősül a lakhatási költségek
körébe tartozó
a) a közüzemi tartozás bármelyike (vezetékes gáz-, áram-, távhőszolgáltatás, víz- és
csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakó épületeknél háztömböknél
központi fűtési díjtartozás),
b) közös költség hátralék, valamint az épület-és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék,
c) lakbérhátralék.
(6) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevonható, a lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódó
adósság felső határa nem haladhatja meg a 400.000,- forintot.
(7) Amennyiben a többféle hátralék együttes összege az (6) bekezdésben meghatározott összeghatárt
meghaladja, a kérelmező csak ahhoz az adósságtípushoz kaphat adósságcsökkentési támogatást,
amelyik a lakhatását veszélyezteti.”
13. §
A Rendelet 18. § (1) bekezdés h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ h) a kérelmező nyilatkozatát az önrész és az együttműködési kötelezettség és (védendő fogyasztói
jogosultsága esetén) előrefizetős fogyasztásmérő felszereltetése vállalásáról.”
14. §
A Rendelet 19. § (2) bekezdésének bevezető mondata az alábbira módosul:
„(2) Az önkormányzat az adósságcsökkentési támogatással kapcsolatos egyes feladatait a 17. § (4)
bekezdés f) pontjában megjelölt együttműködésre kijelölt intézmény útján látja el, amelynek
keretében”
15. §
A Rendelet 24. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Ferencvárosi közgyógytámogatás”
16. §

(1) A Rendelet 24. § (5) bekezdése az alábbira módosul:
„(5) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az Szt. alapján közgyógyellátásban,
vagy méltányossági jogcímen megállapított közgyógyellátásban részesül.”
(2) A Rendelet 24. §-a az alábbi új (7) és (8) bekezdéssel kiegészül:
„(7) A közgyógytámogatást meg kell szüntetni az arra jogosult elhalálozása, vagy a ferencvárosi
lakcíméről való elköltözése esetén.
(8) Aki a közgyógytámogatás iránti kérelem benyújtásának hónapjában rendelkezett az Szt. alapján
érvényes közgyógyellátással vagy méltányossági jogcímen megállapított közgyógyellátással,
annak az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a polgármester a közgyógytámogatást a kérelem
benyújtását követő hónap első napjától állapíthatja meg egy év időtartamra.”
17. §
A Rendelet 24/A. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Ferencvárosi gyógyszertámogatás”
18. §
A Rendelet II. Fejezet 3. címe az alábbiak szerint módosul:
3. Rendkívüli pénzbeli és természetbeni ferencvárosi települési támogatások formái
19. §
A Rendelet 25. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Ferencvárosi rendkívüli támogatás”
20. §
A Rendelet 27. § (1) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„f) j) pontja esetében a Budapest Fővárosi Temetkezési Intézet temetési típusonként meghatározott
legolcsóbb temetési költségének 20 %-a.”
21. §
A Rendelet 30. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Ferencvárosi karácsonyi támogatás”
22. §
A Rendelet 31. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Ferencvárosi élelmiszertámogatás”
23. §
A Rendelet 32. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Ferencvárosi iskolakezdési támogatás”
24. §
A Rendelet 33. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Ferencvárosi születési és életkezdési támogatás”

25. §
A Rendelet 33/A. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Védőoltások Ferencvárosban”
26. §
A Rendelet 34. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Ferencvárosi gyermekétkeztetési támogatás”
27. §
A Rendelet 35. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Jogosítvány megszerzésének támogatása Ferencvárosban”
28. §
A Rendelet 36. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Köztemetés Ferencvárosban”
29. §
A Rendelet 37. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Ferencvárosi lakhatást segítő támogatás”
30. §
A Rendelet 40. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Ferencvárosi mozgáskorlátozottak lakásának akadálymentesítési támogatása”
31. §
A Rendelet 41. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Ferencvárosi nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők
ingyenes könyvtárhasználata”
32. §
A Rendelet 42. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„Tanulóbérlet biztosítása Ferencvárosban”
33. §
A Rendelet 43. § címe helyébe az alábbi cím kerül:
„HPV elleni védőoltás biztosítása Ferencvárosban”
34. §
A Rendelet 44. § címe helyébe az alábbi cím kerül:

„Ferencvárosi oktatási támogatás”
35. §
A jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Budapest, 2015. március
dr. Bácskai János
polgármester

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

előterjesztés 2. számú melléklete
Általános indokolás
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) rendelet
módosításával egyértelművé válik az, hogy az egyes rendszeres és rendkívüli támogatások
Ferencvárosban igényelhetőek.
A rendelet tervezet részletes indokolása
1. §-hoz
Az Ör. 3. § (4) bekezdésének módosítása technikai jellegű.
2. § - 3. §-okhoz
Az Ör. II. Fejezet 2. címének és a 7. § címének módosítása a rendszeres pénzbeli és természetbeni
támogatások és a jövedelempótló rendszeres támogatás ferencvárosi jellegének megerősítése miatt
szükséges.
4. §-hoz
Az Ör 7. § (4) bekezdésének módosítása a jövedelempótló rendszeres támogatás megszűntetési
eseteinél az átfedések kiküszöbölése miatt volt szükséges.
5. §-hoz
Az Ör. 7. § (5) bekezdésének módosítása a 7. § (4) bekezdésében történt változások miatt vált
szükségessé.
6. §-hoz
Az Öre. 7. § (6) bekezdésének módosítása a 7. § (4) és (5) bekezdéseiben történt változások miatt vált
szükségessé.
7. § - 8. §-okhoz
Az Ör. 13. § és a 14. §. címének módosítása közüzemi díj és közös költség támogatás és a
fűtéstámogatás ferencvárosi jellegének megerősítése miatt szükséges.
9. §-hoz
Az Ör. 15. § (1) bekezdésének módosítása a fűtési szezon tévesen megjelölt időtartamának
módosítása miatt vált szükségessé.
10. § - 11. § -okhoz
Az Ör. 16. § és a 17. § címének módosítása a lakbértámogatás és az adósságkezelési szolgáltatás
ferencvárosi jellegének megerősítése miatt szükséges.
12. §-hoz
Az Ör. 17. § módosítása az adósságcsökkentési támogatás igénybevételére meghatározott jogosultsági
feltételek bővítése miatt vált szükségessé.

13. §-hoz
Az Ör. 18. § (1) bekezdés h) pontjának módosítása az adósságcsökkentési támogatás iránti
kérelemhez csatolandó igazolások körének bővítése miatt vált szükségessé.
14. §-hoz
Az Ör. 19. § (2) bekezdésének módosítása a 17. § (4) bekezdésében történt módosítás miatt vált
szükségessé.
15. §-hoz
Az Ör 24. § címének módosítása a közgyógytámogatás ferencvárosi jellegének megerősítése miatt
szükséges.
16. §-hoz
(1) Az Ör 24. § (5) bekezdésének módosítása a közgyógytámogatásra nem jogosultak körének
meghatározása miatt vált szükségessé.
(2) Az Ör. 24. § új (7) bekezdéssel való kiegészítése a közgyógytámogatás megszűntetési eseteinek
meghatározása miatt vált szükségessé.
Az Ör. 24. § (8) bekezdéssel való kiegészítése az azonos jellegű támogatás átfedésének
kiküszöbölése miatt szükséges.
17. §-hoz
Az Ör. 24/A. § címének módosítása a gyógyszertámogatás ferencvárosi jellegének megerősítése miatt
szükséges.
18. §-hoz
Az Ör. II. Fejezet 3. címének módosítása a rendkívüli pénzbeli és természetbeni támogatások
ferencvárosi jellegének megerősítése miatt szükséges.
19. §
Az Ör. 25. § címének módosítása a rendkívüli támogatás ferencvárosi jellegének megerősítése miatt
szükséges.
20. §
Az Ör. 27. § (1) bekezdés f) pontjának módosítása a támogatási összeg megemelése miatt vált
szükségessé.
21. § - 34. §-okhoz
Az Ör. 30. § karácsonyi támogatás, a 31. § élelmiszertámogatás, a 32. § iskolakezdési támogatás, a 33.
§ születési és életkezdési támogatások, a 33/A. § védőoltások, a 34. § gyermekétkeztetési támogatás,
35. § a jogosítvány megszerzésének támogatása, a 36. § köztemetés, a 37. § lakhatást segítő
támogatás, a 40. § mozgáskorlátozottak lakásának akadálymentesítési támogatása, a 41. § nyugdíjasok
és gyermekgondozási segélyben részesülők ingyenes könyvtárhasználata, a 42. § tanulóbérlet
biztosítása, a 43. § HPV elleni védőoltás biztosítása, a 44. § oktatási támogatások címének módosítása
az egyes támogatások ferencvárosi jellegének megerősítése miatt szükséges.
35. §-hoz
A hatályba lépésről rendelkezik.

előterjesztés 3. számú melléklete
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosításához

1. Társadalmi hatások
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy egyértelművé váljon az, hogy az egyes
támogatások Ferencvároshoz köthetőek.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai nem 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 nem emelkedik.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet módosításával a rászoruló családok számára egyértelművé válik az egyes támogatások
helyi jellege.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi állomány bővítése nem szükséges, a szervezeti,
tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételeket az önkormányzat adott évi költségvetésében
biztosítottak.

az előterjesztés 4. számú melléklet
Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és
támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet
(hatályos szöveg)

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és
támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet
módosításáról szóló
…../2015. (……) önkormányzati rendelet
(módosítani javasolt szöveg)

„3. § (4) A fogyasztási egység a 13. §és a 17. §
alkalmazásában a háztartás tagjainak a háztartáson
belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma,
ahol”

1. §
„3. § (4) A fogyasztási egység a 13. §, a 16. § és a 17.
§ alkalmazásában a háztartás tagjainak a
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet
kifejező arányszáma, ahol”

„II. Fejezet
2. Rendszeres pénzbeli és természetbeni települési
támogatások formái”

2. §
„II. Fejezet
2. Rendszeres pénzbeli és természetbeni
ferencvárosi települési támogatások formái

„Jövedelempótló rendszeres támogatás”

„7. § (4) Meg kell szüntetni a jövedelempótló
rendszeres támogatásra való jogosultságát annak a
személynek,
a) akire vonatkozóan az (3) bekezdés a) - m) pontja
szerinti körülmények valamelyike bekövetkezett,
vagy
b) aki a 9. § szerinti együttműködési kötelezettségét
megszegi, vagy
c) a támogatásra való jogosultság feltételeiben
bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától
számított 15 napon belül nem jelenti be a
Polgármesteri Hivatalnak, vagy
d) aki a b) pontban foglaltakon túl, a támogatás
folyósításának időtartama alatt együttműködési
kötelezettségét neki felróhatóan egy éven belül
ismételten megszegi. Ebben az esetben a
rendszeres támogatás ismételten a támogatás
szegszűntetésétől számított 3 hónapig nem
állapítható meg, vagy
e) aki a támogatás folyósításának időtartama alatt a
támogatásra való jogosultsági feltételeiben
bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától
számított 15 napon belül nem jelenti be a
Polgármesteri Hivatalnak. Ebben az esetben a
jogosultatlanul felvett rendszeres támogatást vissza
kell követelni, vagy
f) aki keresőtevékenységet folytat – kivéve, ha
egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt, vagy a
természetes személyek között az adórendszeren
kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkát végez -, a
keresőtevékenység első napjától, vagy
g) a jövedelempótló rendszeres támogatásra való
jogosultság
felülvizsgálata
során
az
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,
vagy
h) a jövedelempótló rendszeres támogatásra való
jogosultság felülvizsgálata eredményeként arra

3. §
„Ferencvárosi jövedelempótló rendszeres
támogatás”
4. §
„7. § (4) Meg kell szüntetni a jövedelempótló
rendszeres támogatásra való jogosultságát annak a
személynek,
a) akire vonatkozóan az (3) bekezdés a) - m) pontja
szerinti körülmények valamelyike bekövetkezett,
vagy
b) aki a 9. § szerinti együttműködési kötelezettségét
megszegi, vagy
c) a támogatásra való jogosultság feltételeiben
bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától
számított 15 napon belül nem jelenti be a
Polgármesteri Hivatalnak, vagy
d) aki keresőtevékenységet folytat – kivéve, ha
egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt, vagy a
természetes személyek között az adórendszeren
kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkát végez -,
a keresőtevékenység első napjától, vagy
e) a jövedelempótló rendszeres támogatásra való
jogosultság
felülvizsgálata
során
az
együttműködési kötelezettségének nem tesz
eleget, vagy
f) a jövedelempótló rendszeres támogatásra való
jogosultság felülvizsgálata eredményeként arra
nem jogosult, vagy
g) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betölti, vagy
h) aki azt kérelmezi.”

nem jogosult, vagy
i) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betölti, vagy
j) aki azt kérelmezi.

„7. § (5) Az aktív korú személy részére a
jövedelempótló rendszeres támogatásra való
jogosultság a megszűntetéstől számított 36 hónapon
belül – ide nem értve a (4) bekezdés d), e) és g)
pontja szerinti megszűntetési eseteket – az előzetes
együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül
ismételten
megállapítható,
amennyiben
a
jogosultsági feltételek egyébként fennállnak. „

5. §
„7. § (5) kezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
a) Az aktív korú személy részére a jövedelempótló
rendszeres támogatásra való jogosultság a
megszűntetéstől számított 36 hónapon belül – ide
nem értve a (4) bekezdés c) és e) pontja szerinti
megszűntetési
eseteket
–
az
előzetes
együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül
ismételten
megállapítható,
amennyiben
a
jogosultsági feltételek egyébként fennállnak.
b) A (4) bekezdés (b) pontja szerinti esetben a
rendszeres támogatás ismételten a támogatás
megszűntetésétől számított 3 hónapig nem
állapítható meg.”

„7. § (6) Az (4) bekezdés e) pontja alapján előírt
visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester,
amennyiben az egyösszegű visszafizetés a
kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési
kedvezményt engedélyezhet.”

„Közüzemi díj és közös költség támogatás”

„Fűtéstámogatás”

6. §
„7. § (6) Aki a támogatás folyósításának időtartama
alatt a támogatásra való jogosultsági feltételeiben
bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától
számított 15 napon belül nem jelenti be a
Polgármesteri Hivatalnak, a jogosultatlanul felvett
rendszeres támogatást köteles visszafizetni. Az előírt
visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester,
amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező
megélhetését
veszélyezteti,
részletfizetési
kedvezményt engedélyezhet.”
7. §
„Ferencvárosi közüzemi díj és közös költség
támogatás”
8. §
„Ferencvárosi fűtéstámogatás”

„Lakbértámogatás”

9. §
„15. § (1) A támogatás iránti kérelem a fűtési szezon
időtartama alatt, azaz október, november, december,
valamint ezt követő január, február, március
hónapokban nyújtható be. A támogatás a kérelem
benyújtása hónapjának 1. napjától állapítható meg
december 31-ig vagy március 31-ig.”
10. §
„Ferencvárosi lakbértámogatás”

„Adósságkezelési szolgáltatás”

11. §
„Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás”

„15. § (1) A támogatás iránti kérelem a fűtési szezon
időtartama alatt, azaz október, november, december,
valamint ezt követő január, február, március
hónapokban nyújtható be. A támogatás a kérelem
benyújtása hónapjának 1. napjától állapítható meg
december 31-ig vagy március 15-ig.”

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

12. §
„17. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult
adósságkezelési
tanácsadásban
és
adósságcsökkentési támogatásban részesül.

(2) A polgármester a Budapest Főváros IX. kerületben
bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel (2) A polgármester a Budapest Főváros IX. kerületben
rendelkező és életvitelszerűen a kerületben élő
bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
személy részére, aki önhibáján kívül az általa lakott
rendelkező és életvitelszerűen a kerületben élő
lakásra a lakhatással kapcsolatos kiadásaival
személy részére, aki önhibáján kívül az általa lakott
összefüggő
adósságot
halmozott
fel,
lakásra a lakhatással kapcsolatos kiadásaival
adósságcsökkentési támogatást nyújt.
összefüggő
adósságot
halmozott
fel,
adósságcsökkentési támogatást nyújt.
(3) Az adósságcsökkentési támogatás igénybevételére
(3) Az adósságcsökkentési támogatás igénybevételére
jogosult az adóssággal terhelt:
jogosult az adóssággal terhelt:
a) önkormányzati bérlakás bérlője,
a) önkormányzati bérlakás bérlője,
b) magántulajdonú lakás tulajdonosa,

amennyiben a (3) bekezdésben foglalt jogosultsági
feltételek együttesen fennállnak.
(4) Az adósságcsökkentési támogatás igénybevételére
jogosult:
a) akinek lakhatással kapcsolatos költségeiből
származó hátraléka meghaladja az 50.000.-Ft-ot,
vagy közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást
kikapcsolták és
b)
akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-át és
c) aki a 13. § (6) bekezdésben meghatározott
elismert lakásnagyságot meg nem haladó lakásban
lakik és
d)
akinél a lakásban együtt élők egyike sem
rendelkezik az Szt. 4. §. (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott értékű vagyonnal és
e)
aki vállalja az adósságcsökkentési támogatás
körébe bevont, őt terhelő adósság és az
önkormányzat
által
megállapított
adósságcsökkentési támogatás különbözetének a
megfizetését és
f) aki vállalja az önkormányzat fenntartásában
működő Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatósága Családtámogató és
Gyermekjóléti Központjával (a továbbiakban: az
együttműködésre kijelölt intézmény) történő
együttműködést
és
az
adósságkezelési
tanácsadáson való részvételt.
(5) A (3) bekezdés a) pontjának alkalmazása
szempontjából hátraléknak minősül a lakhatási
költségek körébe tartozó
a) a közüzemi tartozás bármelyike (vezetékes gáz-,
áram-,
távhőszolgáltatás,
vízés
csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást
tartalmazó lakó épületeknél háztömböknél
központi fűtési díjtartozás),
b) közös költség hátralék, valamint az épület-és
fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék,
c) lakbérhátralék.
(6) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevonható, a
lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódó
adósság felső határa nem haladhatja meg a
400.000,- forintot.
(7) Amennyiben a többféle hátralék együttes összege
az (5) bekezdésben meghatározott összeghatárt
meghaladja, a kérelmező csak ahhoz az
adósságtípushoz
kaphat
adósságcsökkentési
támogatást, amelyik a lakhatását veszélyezteti. „

b) magántulajdonú lakás tulajdonosa,
c) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonában álló
lakás bérlője,
amennyiben a (4) bekezdésben foglalt jogosultsági
feltételek együttesen fennállnak.
(4) Az adósságcsökkentési támogatás igénybevételére
jogosult:
a) akinek lakhatással kapcsolatos költségeiből
származó hátraléka meghaladja az 50.000.-Ft-ot,
vagy közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást
kikapcsolták és
b) akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének 300 %-át és
c) aki a 13. § (6) bekezdésben meghatározott elismert
lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik és
d) akinél a lakásban együtt élők egyike sem
rendelkezik az Szt. 4. §. (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott értékű vagyonnal és
e) aki vállalja az adósságcsökkentési támogatás
körébe bevont, őt terhelő adósság és az
önkormányzat
által
megállapított
adósságcsökkentési támogatás különbözetének a
megfizetését és
f) aki vállalja az önkormányzat fenntartásában
működő Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatósága Családtámogató és
Gyermekjóléti Központjával (a továbbiakban: az
együttműködésre kijelölt intézmény) történő
együttműködést
és
az
adósságkezelési
tanácsadáson való részvételt.
g) aki a kérelem benyújtásakor vállalja, hogy
amennyiben védendő fogyasztói nyilvántartásba
kerül és nincs műszaki akadálya, gondoskodik az
előrefizetős fogyasztásmérők felszereléséről a
hátralékkal érintett áram-, gázszolgáltatás
esetében.
(5) A (4) bekezdés a) pontjának alkalmazása
szempontjából hátraléknak minősül a lakhatási
költségek körébe tartozó
a) a közüzemi tartozás bármelyike (vezetékes gáz-,
áram-,
távhőszolgáltatás,
vízés
csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást
tartalmazó lakó épületeknél háztömböknél
központi fűtési díjtartozás),
b) közös költség hátralék, valamint az épület-és
fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék,
c) lakbérhátralék.
(6) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevonható, a
lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódó
adósság felső határa nem haladhatja meg a
400.000,- forintot.
(7) Amennyiben a többféle hátralék együttes összege
az (6) bekezdésben meghatározott összeghatárt
meghaladja, a kérelmező csak ahhoz az
adósságtípushoz
kaphat
adósságcsökkentési
támogatást, amelyik a lakhatását veszélyezteti.”

„18. § (1) Az adósságcsökkentési támogatás iránti
kérelemhez csatolni kell:
a)
az adósság összegéről, keletkezésének

13. §
„18. § (1) Az adósságcsökkentési támogatás iránti
kérelemhez csatolni kell:
a)
az adósság összegéről, keletkezésének

időszakáról szóló 30 napnál nem régebbi hitelezői
igazolást,
b)
az adósságkezelési tanácsadó által hitelesített
együttműködési megállapodást,
c)
az adósságkezelési tanácsadóval való előzetes
együttműködés (melynek időtartama legfeljebb
három hónap) sikerességéről szóló igazolás,
d)
az adósságkezelési tanácsadó támogató
javaslatát,
e)
az adósság keletkezésének okáról szóló
nyilatkozatot, dokumentumot,
f) a lakásban élők jövedelemigazolását,
g)
a hitelező szolgáltatók utolsó havi számláinak
másolatát,
h)
a kérelmező nyilatkozatát az önrész és az
együttműködési kötelezettség vállalásáról,
i) a lakás adásvételi, vagy bérleti szerződését,
j) az állami foglalkoztatási szerv igazolását az
együttműködési kötelezettség teljesítéséről.”

„19. § (2) Az önkormányzat az adósságcsökkentési
támogatással kapcsolatos egyes feladatait a 17. § (3)
bekezdés f) pontjában megjelölt együttműködésre
kijelölt intézmény útján látja el, amelynek
keretében”

„Közgygógytámogatás”

„24. § (5) Nem állapítható meg a támogatás annak a
személynek, aki az Szt. alapján érvényes
közgyógyellátással rendelkezik.”

időszakáról szóló 30 napnál nem régebbi hitelezői
igazolást,
b) az adósságkezelési tanácsadó által hitelesített
együttműködési megállapodást,
c) az adósságkezelési tanácsadóval való előzetes
együttműködés (melynek időtartama legfeljebb
három hónap) sikerességéről szóló igazolás,
d) az adósságkezelési tanácsadó támogató javaslatát,
e) az adósság keletkezésének okáról szóló
nyilatkozatot, dokumentumot,
f) a lakásban élők jövedelemigazolását,
g) a hitelező szolgáltatók utolsó havi számláinak
másolatát,
h) a kérelmező nyilatkozatát az önrész és az
együttműködési
kötelezettség
és
(védendő
fogyasztói jogosultsága esetén) előrefizetős
fogyasztásmérő felszereltetése vállalásáról.
i) a lakás adásvételi, vagy bérleti szerződését,
j) az állami foglalkoztatási szerv igazolását az
együttműködési kötelezettség teljesítéséről.”
14. §
„19. § (2) Az önkormányzat az adósságcsökkentési
támogatással kapcsolatos egyes feladatait a 17. § (4)
bekezdés f) pontjában megjelölt együttműködésre
kijelölt intézmény útján látja el, amelynek keretében”

15. §
„Ferencvárosi közgygógytámogatás”
16. §
„24. § (5) Nem állapítható meg a támogatás annak a
személynek, aki az Szt. alapján közgyógyellátásban,
vagy
méltányossági
jogcímen
megállapított
közgyógyellátásban részesül.”
„(7) A közgyógytámogatást meg kell szüntetni az arra
jogosult elhalálozása, vagy a ferencvárosi
lakcíméről való elköltözése esetén.

-

„Helyi gyógyszertámogatás”

(8) Aki a közgyógytámogatás iránti kérelem
benyújtásának hónapjában rendelkezett az Szt.
alapján
érvényes
közgyógyellátással
vagy
méltányossági
jogcímen
megállapított
közgyógyellátással, annak az (1) bekezdésben
foglaltaktól
eltérően
a
polgármester
a
közgyógytámogatást a kérelem benyújtását követő
hónap első napjától állapíthatja meg egy év
időtartamra.”
17. §
„Ferencvárosi gyógyszertámogatás”

3. Rendkívüli pénzbeli és természetbeni települési
támogatások formái

18. §
3. Rendkívüli pénzbeli és természetbeni
ferencvárosi települési támogatások formái

„Rendkívüli támogatás”

19. §
„Ferencvárosi rendkívüli támogatás”

-

20. §

„27. § (1) A rendkívüli támogatás mértéke a 25. § (2) „27. § (1) A rendkívüli támogatás mértéke a 25. § (2)
bekezdés
a) a) pontja esetén családonként legfeljebb a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének 500 %-a,

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

b) b)-e) pontja esetén személyenként legfeljebb a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének 150 %-a,
c) f) pontja esetén személyenként legfeljebb a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének 200 %-a,
d) g) pontja esetén legfeljebb a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 50 %-a,
e) h) pontja esetén gyermekenként, illetve a fiatal
felnőtt részére legfeljebb a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 50 %-a,
f) j) pontja esetében a Budapest Fővárosi
Temetkezési Intézet temetési típusonként
meghatározott legolcsóbb temetési költségének
10 %-a,
g) i) és k) pontja esetén gyermekenként legfeljebb a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének 25 %-a,
h) l) pontja esetében családonként legfeljebb a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének tízszerese,
i) a fel nem sorolt esetekben legfeljebb a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-a
lehet.”
„Karácsonyi támogatás”

mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének 150 %-a,
c) f) pontja esetén személyenként legfeljebb a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének 200 %-a,
d) g) pontja esetén legfeljebb a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 50 %-a,
e) h) pontja esetén gyermekenként, illetve a fiatal
felnőtt részére legfeljebb a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 50 %-a,
f) j) pontja esetében a Budapest Fővárosi
Temetkezési Intézet temetési típusonként
meghatározott legolcsóbb temetési költségének 20
%-a,
g) i) és k) pontja esetén gyermekenként legfeljebb a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének 25 %-a,
h) l) pontja esetében családonként legfeljebb a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének tízszerese,
i) a fel nem sorolt esetekben legfeljebb a
mindenkori
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének 50 %-a
lehet.”
21. §
„Ferencvárosi karácsonyi támogatás”

„Élelmiszertámogatás”

22. §
„Ferencvárosi élelmiszertámogatás”

„Iskolakezdési támogatás”

23. §
„Ferencvárosi iskolakezdési támogatás”

„Születési és életkezdési támogatás”

24. §
„Ferencvárosi születési és életkezdési támogatás”

„Védőoltások”

25. §
„Védőoltások Ferencvárosban”

„Gyermekétkeztetési támogatás”

26. §
„Ferencvárosi gyermekétkeztetési támogatás”

„Jogosítvány megszerzésének támogatása”

27. §
„Jogosítvány megszerzésének támogatása a
Ferencvárosban”

„Köztemetés”

28. §
„Köztemetés Ferencvárosban”

„Lakhatást segítő támogatás”

29. §
„Ferencvárosi lakhatást segítő támogatás”

„Mozgáskorlátozottak lakásának
akadálymentesítési támogatása”

30. §
„Ferencvárosi mozgáskorlátozottak lakásának
akadálymentesítési támogatása”

„Tanulóbérlet biztosítása”

31. §
„Ferencvárosi nyugdíjasok és gyermekgondozási
segélyben részesülők ingyenes
könyvtárhasználata”
32. §
„Tanulóbérlet biztosítása Ferencvárosban”

„HPV elleni védőoltás biztosítása”

33. §
„HPV elleni védőoltás biztosítása Ferencvárosban”

„Oktatási támogatás”

34. §
„Ferencvárosi oktatási támogatás”

„Nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben
részesülők ingyenes könyvtárhasználata”

