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BBUUDDAAPPEESSTT  FFŐŐVVÁÁRROOSS  IIXX..  KKEERRÜÜLLEETT  FFEERREENNCCVVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA  

AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  

 
Ügyiratszám: Kp/6190-4/2013/XII 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni 
támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: a Rendelet) 
tartalmazza a Ferencvárosban lakó családok/személyek részére adható pénzbeli és 
természetbeni juttatásokat. 
 
A Rendelet módosítását I. fordulóban 2013. április 04. napján tárgyalta a Képviselő-testület, 
amihez az alábbi módosító indítványt teszem. 
 
1. 
A gyógyszerárak emelkedése miatt, nagy az igény a gyógyszerköltségek támogatására. Ezért a 
méltányossági közgyógyellátás kialakult rendszerét a Ferencváros Önkormányzata továbbra is 
biztosítani kívánja, viszont a gyógyszerek árának megfizetése az idős, alacsony jövedelemmel 
rendelkezők számára nehézséget jelent még akkor is, ha érvényes közgyógyellátással 
rendelkeznek. Ezért javaslom, a 70. életévüket betöltött időskorúak részére évente két 
alkalommal, 5.000 Ft, illetve a közgyógyellátásban részesülő részére évente egy alkalommal 
ugyancsak 5.000 Ft gyógyszertámogatás megállapítását.  
 
Kimutatás a gyógyszerköltségek tervezéséhez: 
 
 65. év feletti 

lakosság: 
70. év feletti 
lakosság: 

75. év feletti 
lakosság: 

Érintett 
lakosságszám 

10 500 7 800 5 123 

Közgyógyellátásban 
részesülők száma 

 
1 172 fő 

 
1 056 fő 

 
813 fő 

Közgyógyellátásban 
nem részesülők 
száma 

 
9 328 fő 

 
6 744 fő 

 
4 310 fő 

A várható 
kérelmezők  száma 
(kb. 60%-os 
igényléssel 
számolva) 

 
5 596 fő 

 
4 046 fő 

 
2 586 fő 

2013. évi várható 
költség  

 
27. 980.000 Ft 

 
20.230.000 Ft 

 
12.930.000 Ft 

Közgyógyellátottak 
támogatásának 2013. 
évi várható költsége 

4.970.000 Ft 4.735.000 Ft 3.670.000 Ft 

2013. évi összes 
várható költség  

 
32.950.000 Ft 

 
24.965.000 Ft 

 
16.600.000 Ft 

 
A 2013. évi összes költség: „2013. évi várható költség” + „Közgyógyellátottak támogatásának 
2013. évi várható költsége” 
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A fenti táblázat alapján javaslom, hogy a 70. életévük betöltése után kaphassanak a 
rászorultak gyógyszertámogatást, így az időskorúak szélesebb körének tudunk segítséget 
nyújtani. 
 
 
A táblázat szerint a 70. év feletti lakosság száma a Ferencvárosban 7 800 fő. A kerületi 
lakosok többsége alacsony jövedelemmel rendelkezik, így a rászorultsági határt figyelembe 
véve  a támogatást a 70. év feletti lakosság kb. 60%-a venné igénybe. Ez 4 046 fő kérelmezőt 
jelentene. A támogatás várható költsége 2013. évben, miután egy alkalommal, szeptemberben 
fizetnénk a támogatást 24.965.000 Ft. Ez egy becsült érték, és nagymértékben függ az 
igénylők számától, ezért a támogatás bevezetésének évében ez alacsonyabb is lehet. 
 
A támogatás fedezetét a 3354. „Méltányos közgyógyellátás, gyógyszertámogatás” 
költségvetési sor biztosítaná, de mivel a soron a 2013. évre előirányzott 38.000.000 Ft erre 
nem lesz elegendő, ezért annak megemelése szükséges 24.000.0000 Ft-tal. 
 
A Rendeletben a gyógyszertámogatás vonatkozásában a rászorultsági határt a 
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 300%-ban, vagyis 85.500,-Ft-ban javaslom 
megállapítani.  
 
2. 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható összegének felső határát javaslom 
meghatározni a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 100 %-ban a Rendeletben 
meghatározott indokokon kívül megjelölt egyéb indokkal benyújtott támogatások esetében. 
Javaslom továbbá a fenti indokkal benyújtott kérelmek egy évben kétszeri alkalommal való 
benyújtási lehetőségének meghatározását is.  
 
3. 
A HPV elleni védőoltás esetében a rendelet 36/C §-a nem rendelkezik a védőoltás 
méltányossági alapon való biztosításáról.  
 
Írásban és telefonon többen jelezték, hogy méltányosságból kérnék a gyermekük védőoltásban 
való részesítését, miután gyermekük életkora nem felel meg a Rendeletben előírtnak.  
Ezért javaslom a fennmaradó éves oltóanyag keret terhére a Rendelet módosítása során a 
36/C. § új (5) bekezdéssel való kiegészítését. 
 
A rendelet tervezetet egységes szerkezetben, a jelen módosítást vastagított betűvel kiemelve 
jelen előterjesztéshez mellékelem.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.  
 
 
Budapest, 2013. május 8.  
 

 
Formanek Gyula s.k. 
 alpolgármester 
 
 
 

 
 

 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 
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Döntési javaslat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotja a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ….../2013. (….) önkormányzati rendeletet. 
 

Határidő: 15 nap  
Felelős: Dr. Nagy Hajnalka jegyző a kihirdetésért  
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Előterjesztés  

1. számú melléklete 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  
…../2013. (……) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX. 26) önkormányzati rendelet 
módosításáról a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

(1) Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének szövegezéséből „az ápolási díj és” 
szövegrész.  
(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2) bekezdésének szövegezéséből „az ápolási díj és” szövegrész. 
 
 

2. §  
 
(1) A Rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„23. § (1) Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a 
személynek, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás elismert költsége az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja, és családjában  

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

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

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

d) 85 év felett az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 450 %-át  nem haladja meg…” 

 
(2) A Rendelet 23. §-a kiegészül az alábbi új (4) és (5) bekezdéssel : 

„23. § (4) Kérelemre március és szeptember hónapban 5.000 Ft összegű gyógyszertámogatásra 
jogosult a Budapest IX. kerületi lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó, hetvenedik életévét 
betöltött kérelmező, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát, és 
részére a tárgyévet megelőző év december 31-én közgyógyellátás nem volt megállapítva.  A 
kérelmet a tárgyév február 28. napjáig, illetve augusztus 31. napjáig lehet benyújtani, amely 
határidő jogvesztő. 

 
(5) Kérelemre az a Budapest IX. kerületi lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó, hetvenedik 

életévét betöltött kérelmező, aki a tárgyévet megelőző  év december 31-én érvényes 
közgyógyellátással rendelkezik, szeptember hónapban 5.000 Ft összegű 
gyógyszertámogatásra jogosult. A kérelmet a tárgyév augusztus 31. napjáig lehet benyújtani, 
amely határidő jogvesztő.” 

 
3. § 
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(1) Hatályát veszti a Rendelet 34.§ (2) bekezdés d) pontja. 
 

 
4.§ 

 
(1) A Rendelet 35. § (2) bekezdés számozása (1) bekezdésre változik. 
 
(2) A Rendelet 35. § kiegészül az alábbi új (2) bekezdéssel:  
„35. § (2)    A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évi összege a 34. § (2) bekezdésében 
fel nem sorolt esetekben gyermekenként legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegével lehet egyenlő, és a támogatás a gyermek részére – az egyéb 
feltételek fennállása esetén - évente legfeljebb két alkalommal állapítható meg." 

 
5. § 

 
A Rendelet 36/C. § kiegészül az alábbi új (5) bekezdéssel: 
 
„36/C § (5) A Humán Ügyek Bizottsága méltányosságból a törvényes képviselő 
kérelmére, engedélyezheti a tárgyévi HPV oltóanyag fel nem használt keretének terhére, 
a tárgyévben 14.,15.,16., életévét betöltött Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező 
leány és fiúgyermekek részére a HPV elleni 4 komponensű védőoltás biztosítását.” 

 
6. § 

 
A Rendelet kiegészül az alábbi új alcímmel és 36/D §-sal:   

 
„4. Születési és életkezdési támogatás  

 
36/D §. 

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

IX. kerületi 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 a Polgármesteri Hivatal megkeresésére igazolja.  

(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a Polgármesteri Hivatalban a gyermek 
születését követő egy éven belül. 

(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a 
kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli. 

(4)  A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 40.000,- forint. 
(5) A születési támogatás összegéből minimum 30.000,- forint összeget életkezdési támogatás 
jogcímen az újszülött gyermek részére megnyitott, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi 
CLXXIV. törvény szerinti Start-számlára kell utalni. Ennek érdekében a Törvényes képviselő köteles 
a kérelemben közölni az átutalás végrehajtásához szükséges azonosító adatokat, valamint nyilatkoznia 
szükséges az átutalásra kerülő összeg nagyságáról.  
     
 (6) A (4) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult. 

 
7. § 

 
A Rendelet kiegészül az alábbi új alcímmel és 40/A §-sal :   
 

„2. Gyermekétkeztetési támogatás 
40/A §. 

 
(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 
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a) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, úgy a fizetendő étkezési 
személyi térítési díj 25 %-os 
b) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, úgy a fizetendő étkezési 
személyi térítési díj 50 %-os 

mértékű étkezési támogatást állapít meg. 
 
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontok szerinti támogatás megállapításához szükséges: 

a) a kérelem nyomtatvány kitöltése,  
b) jövedelemigazolások, 
c) a Budapest IX. kerületi lakóhely igazolása,  
d) óvodalátogatási, iskolalátogatási igazolás.” 

 
8. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 
 
 
Budapest, 2013. május     
  
 
 
 
 

Dr. Nagy Hajnalka 
jegyző 

Dr. Bácskai János 
polgármester 
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Előterjesztés 2. számú melléklete 
 
 

Általános indokolás 
 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása alapján az 
önkormányzatok a jogszabályban meghatározott, kötelezően adandó támogatások körét a 
költségvetésük függvényében bővíthetik. 
 
A születési és életkezdési támogatás, a gyógyszertámogatás, valamint a gyermekétkeztetési támogatás 
bevezetésével a Ferencvárosban élő családokat és az időskorú, rászorult személyeket kívánjuk 
segíteni.  
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

A Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdések bevezető mondatának módosítása azért szükséges, mert az 
önkormányzat 2013. január 01. napjától nem állapít meg ápolási díjat.      
 

2. §-hoz 
 

A Rendelet 23. § (1) bekezdésének módosítása azért szükséges, mert 2013. január 01. napjától alanyi- 
és normatív alapon az önkormányzat nem állapít meg közgyógyellátásra való jogosultságot.  Az új (4) 
és (5) bekezdésben a gyógyszertámogatásra való jogosultság kerül szabályozásra.   

 

3. §-hoz 

 

A Rendelet 34. § (2) bekezdés d) pontjának hatályon kívül helyezése a párhuzamos finanszírozás 
elkerülése érdekében szükséges.  

4.§-hoz 
 
A Rendelet 35. § új (2) bekezdésének hatályba helyezése az egyéb indokkal kérhető rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatások adható mértékének felső határa és a kérelmek benyújtási alkalmainak 
meghatározása miatt szükséges.  
 

5. §-hoz 
 
A Rendelet 36/D. § új (5) bekezdésének hatályba lépésével a védőoltás méltányosságból történő 
engedélyezésének szabályozására van lehetőség.  
 

6. §-hoz 
 
A Rendelet 36/D. § hatályba lépésével a Ferencvárosban élő családokat kívánjuk segíteni a 
gyermekvállalással járó anyagi terhek könnyítésében.  

 
7. §-hoz 

 
A Rendelet 40/A. §-nak hatályba lépésével a Ferencvárosi lakóhellyel rendelkező iskolás és óvodás 
gyermekek étkeztetéséhez nyújtunk támogatást.   

 
8. §-hoz 

 
A hatályba lépésről rendelkezik. 
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Előterjesztés 3. számú melléklete 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
 
1. Társadalmi hatások 
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatai 
között a születéshez és életkezdéshez, a ferencvárosi iskolás és óvodás gyermekek étkeztetéséhez, 
valamint az időskorúak gyógyszertámogatásához nyújtunk támogatást.  
 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai várhatóan emelkednek.  
 
 
3. Környezeti és egészségügyi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 
következménye nincs. 
 
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
Az adminisztratív terhekben jelentősebb növekedés várható. 
 
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet módosításával szabályozzuk a születési és életkezdési támogatást, és a ferencvárosi iskolás 
és óvodás gyermekek étkeztetési támogatását és az időskorúak részére adható gyógyszertámogatást.   
 
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a 
pénzügyi feltételeket az önkormányzat adott évi költségvetésében kell megteremteni.    
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Előterjesztés 4. számú melléklete 

 
Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére 

 
A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 

25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 
hatályos szövege 

 
 

…./2013. (…..) számú önkormányzati rendelet a  
pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 

25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

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

 

„2.§ (1) E rendelet hatálya – az oktatási támogatások 
kivételével – kiterjed Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzat közigazgatási területén 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az 
Szt. 3. § (1)-(4) bekezdésében, a Gyvt. 4. § (1)-(4) 
bekezdésében, valamint az Szt. 7. §-ban meghatározott 
személyekre.” 
 
(2) A rendelet hatálya az oktatási támogatások esetében 
kiterjed a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel 
rendelkező személyekre. 
 

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

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

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

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

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

nem haladja meg.  
 
 

„23. § (1) Méltányosságból közgyógyellátásra való 
jogosultság állapítható meg annak a személynek, 
akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás elismert 
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 20 %-át meghaladja, és családjában  

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

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

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

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

nem haladja meg…” 
 
 
„23.§ (4) Kérelemre március és szeptember hónapban 
5.000 Ft összegű gyógyszertámogatásra jogosult a 
Budapest IX. kerületi lakóhelyén életvitelszerűen 
tartózkodó, hetvenedik életévét betöltött kérelmező, 
amennyiben családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát, 
és részére a tárgyévet megelőző év december 31-én 
közgyógyellátás nem volt megállapítva.  A kérelmet a 
tárgyév február 28. napjáig, illetve augusztus 31. 
napjáig lehet benyújtani, amely határidő jogvesztő. 
 

(5) Kérelemre az a Budapest IX. kerületi lakóhelyén 
életvitelszerűen tartózkodó, hetvenedik életévét 
betöltött kérelmező, aki a tárgyévet megelőző év 
december 31-én érvényes közgyógyellátással 
rendelkezik, szeptember hónapban 5.000 Ft összegű 
gyógyszertámogatásra jogosult. A kérelmet a tárgyév 
augusztus 31. napjáig lehet benyújtani, amely határidő 
jogvesztő.” 
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34. §. (2) Alkalmanként jelentkező többletkiadások 
különösen:  

a) a szülő halála esetén, 
b) a családot ért elemi kár esetén, 
c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós 

anya gyermekének megtartására,  
d) a gyermek fogadásának előkészítéséhez és a 

megszületett gyermekkel kapcsolatosan 
felmerülő kiadások,  

e) a nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba 
való visszakerülésének elősegítése,  

f) a szülő vagy a gyermek 5 napot meghaladó 
kórházi kezelése esetén, 

g) 1iskoláztatásával, óvodai nevelésével, 
bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos egyszeri 
kiadásokra, vagy a védőnői szolgálat, illetve 
egészségügyi intézmény által javasolt 
szolgáltatások, ellátások igénybevételére. 

h) ha a családban egyidejűleg három vagy több 
gyermek születik. 

 
 

„34. §. (2) Alkalmanként jelentkező többletkiadások 
különösen:  

a) a szülő halála esetén, 
b) a családot ért elemi kár esetén, 
c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós 

anya gyermekének megtartására,  
d)  Hatályon kívül helyezve 
e) a nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba 
való visszakerülésének elősegítése,  

f) a szülő vagy a gyermek 5 napot meghaladó 
kórházi kezelése esetén, 

g) 2iskoláztatásával, óvodai nevelésével, 
bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos egyszeri 
kiadásokra, vagy a védőnői szolgálat, illetve 
egészségügyi intézmény által javasolt 
szolgáltatások, ellátások igénybevételére. 

h) ha a családban egyidejűleg három vagy több 
gyermek születik.” 

 
 

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

„35. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
összege a 34. § (2) bekezdésében fel nem sorolt 
esetekben gyermekenként legfeljebb a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-a lehet. 
 
35. § (2)   A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évi 
összege a 34. § (2) bekezdésében fel nem sorolt 
esetekben gyermekenként legfeljebb a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegével lehet egyenlő, és 
a támogatás a gyermek részére – az egyéb feltételek 
fennállása esetén - évente legfeljebb két alkalommal 
állapítható meg." 
 

 „36/C. § (5) A Humán Ügyek Bizottsága 
méltányosságból a törvényes képviselő kérelmére, 
engedélyezheti a tárgyévi HPV oltóanyag fel nem 
használt keretének terhére, a tárgyévben 14.,15.,16., 
életévét betöltött Budapest IX. kerületi lakóhellyel 
rendelkező leány és fiúgyermekek részére a HPV elleni 
4 komponensű védőoltás biztosítását.” 
 

 „4. Születési és életkezdési támogatás  
 

36/D § 
 

(1) Kérelemre a polgármester egyszeri támogatást nyújt 
a gyermek születésekor a Budapest IX. kerületi 
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 a Polgármesteri Hivatal 
megkeresésére igazolja.  
(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője 
igényelheti a Polgármesteri Hivatalban a gyermek 
születését követő egy éven belül. 
(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a 
kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját 
háztartásában neveli. 

                                                 
1 Módosította a 12/2012. (III.27.) rendelet 8.§-a, hatályos 2012. március 28-tól. 
2 Módosította a 12/2012. (III.27.) rendelet 8.§-a, hatályos 2012. március 28-tól. 
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(4)  A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 
40.000,- forint. 
(5) A születési támogatás összegéből minimum 
30.000,- forint összeget életkezdési támogatás 
jogcímen az újszülött gyermek részére megnyitott, a 
fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi 
CLXXIV. törvény szerinti Start-számlára kell utalni. 
Ennek érdekében a Törvényes képviselő köteles a 
kérelemben közölni az átutalás végrehajtásához 
szükséges azonosító adatokat, valamint nyilatkoznia 
kell az átutalásra kerülő összeg nagyságáról.  
Az átutalást a Polgármesteri Hivatal végzi. 
     
 (6) A (4) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre 
tekintettel csak egy személy jogosult.” 
 
 

 „2. Gyermekétkeztetési támogatás 
40/A §. 

 
(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 200 %-át, úgy a fizetendő étkezési 
személyi térítési díj 25 %-os 
b) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 150 %-át, úgy a fizetendő  
személyi étkezési térítési díj 50 %-os 

mértékű étkezési támogatást állapít meg. 
 
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontok szerinti támogatás 
megállapításához szükséges: 

a) a kérelem nyomtatvány kitöltése,  
b) jövedelemigazolások, 
c) a Budapest IX. kerületi lakóhely igazolása,  
d) óvodalátogatási, iskolalátogatási igazolás.” 

 
 


