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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ALPOLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

A  szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  (a 
továbbiakban: Szt.) 32. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete 
rendeletben  szabályozza  a  hatáskörébe  tartozó  pénzbeli  ellátások  megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait, az Szt. 26. § alapján pedig a 
települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  hatáskörébe  tartozó  pénzbeli  ellátásokat 
kiegészítheti,  és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és 
feltételek szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

A  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  (a 
továbbiakban:  Gyvt.)  18.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  települési  önkormányzat  képviselő-
testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti,  valamint a rendeletében meghatározott 
módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel más pénzbeli 
támogatásokat is megállapíthat. 

2011. augusztus 31. napjával megszűnt a Magyar Államkincstártól igényelhető szociális alapú 
gáz- és távhőtámogatás, és beépült a lakásfenntartási támogatásba. 
Az új  alapokra helyezett  lakásfenntartási  támogatás  rendszerében a jövedelmi  jogosultsági 
feltételek  növelése  mellett  két  új  elem  is  megjelent:  a  fogyasztási  egység,  valamint  a 
vagyonvizsgálat.
A  támogatási  rendszer  egyszerűsödött,  a  jogosultságot  biztosító  jövedelemhatár  emelése 
lehetővé teszi,  hogy a korábbi energiatámogatási  rendszer jogosultjainak nagyobb hányada 
továbbra is kaphasson támogatást.

2011. szeptember 30. napjáig a nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után, 
illetve figyelembe vételével részesülnek családi pótlékban – 2012. évre kedvezményes áron 
vehetik igénybe a földgázt, amennyiben az erre irányuló kérelmüket eljuttatták a bejelentett 
lakóhely,  illetve  tartózkodási  hely  szerint  illetékes  Magyar  Államkincstár  Megyei 
Igazgatóságához.

A Ferencvárosban lakó, alacsony jövedelműek, az egyedül élő nyugdíjasok, a gyermeküket 
egyedül nevelők, a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek után magasabb családi 
pótlékban  részesülők  esetében  indokoltnak  tartom,  hogy  a  téli  hónapokban  gázár-,  vagy 
távhőtámogatásban részesüljenek.

Ezért  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a 
pénzbeli  és  természetbeni  támogatásról  szóló  25/2011.  (IX.26.)  számú  önkormányzati 
rendelete (továbbiakban R.) módosításához az alábbi javaslatot teszem.

A helyi  gázár- és távhőtámogatás  új támogatási  formaként  jelenne meg az önkormányzati 
rendeletben.  Jellege szerint a támogatás  pénzbeli  szociális  támogatás,  ezért  a II.  Fejezeten 
belül a lakásfenntartási támogatás után kerülne beépítésre a rendeletbe. A támogatás szabályai 
a  következők  szerint  kerülnének  meghatározásra.  A  támogatás  a  tárgyév  január,  február, 
március, valamint október, november, december hónapjaira adható az alacsony jövedelemmel 
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rendelkező  nyugdíjasok,  a  gyermeküket  egyedül  nevelők,  valamint  azon családok részére, 
ahol fogyatékos személy él.  A támogatás összege havonta 2.000,- Ft, amely közvetlenül a 
gáz- ill. távhőszolgáltatóhoz kerül átutalásra.

A bölcsődéztetési támogatás szintén új támogatási formaként jelenne meg az önkormányzati 
rendeletben.  A  pénzbeli  támogatás  a  IV.  fejezeten  belül  a  gyermekek  védelmét  biztosító 
pénzbeli  és  természetbeni  ellátások  címszó  alatt,  2.  alcímként  kerülne  beépítésre.  A 
támogatásban  azok  a  családok  részesülnének,  akiknek  bölcsődés  korú  gyermekét  a 
Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott bölcsődék helyhiány miatt nem tudták felvenni, 
ezért őket magánbölcsődében vagy családi napköziben helyezték el, és a család szociálisan 
rászorult. A támogatás havonta a fizetendő szolgáltatási díj 25 %-a, de maximum 25 000,- Ft 
gyermekenként, mely összeg közvetlenül a szolgáltatást nyújtó magánbölcsőde, illetve családi 
napközi részére kerülne utalásra.
Mindkét ellátási forma hatályba lépésének napja 2012. január 01. 

A rendelet-módosítás a Rendelet elfogadása óta felmerült pontosításokat is tartalmaz. 

A rendelet-tervezet részletes indokolása

Az 1. §-hoz

A rendelet-tervezet ezen szakasza a rendelet hatályának pontosítását tartalmazza.

A 2-3. §-hoz

A rendelet-tervezet ezen szakaszai hatályon kívül helyező és ehhez kapcsolódó pontosításokat 
tartalmaz.

A 4. §-hoz

A rendelet-tervezet  ezen szakasza az új  támogatásként  szabályozásra  kerülő helyi  gáz-  és 
távhőtámogatás részletes szabályait tartalmazza.

Az 5-7. §-hoz

A rendelet-tervezet ezen szakaszai hatályon kívül helyező és a gyógyszerköltségekhez adható 
átmeneti segély feltételeinek pontosítását tartalmazzák.

A 8. §-hoz

A rendelet-tervezet  ezen  szakasza  az  új  támogatásként  bevezetésre  kerülő  bölcsődéztetési 
támogatás részletes szabályait tartalmazza.

A 9. §-hoz

A  szakasz  hatályba  léptető  és  hatályon  kívül  helyező  rendelkezéseket,  valamint  szöveg 
pontosításokat tartalmaz. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet,  hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz 
igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a 
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helyi  önkormányzat  képviselő-testületét  tájékoztatni  kell.  A  hatásvizsgálati  lap  az 
előterjesztés mellékletét képezi.

A  fentiek  alapján  kérem,  hogy  a  helyi  rendelet  módosításával  kapcsolatban  előterjesztett 
javaslataimat megtárgyalni, és az abban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2011. október 27.

                                       Formanek Gyula s.k.
                                       alpolgármester

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének  a  pénzbeli  és  természetbeni  támogatásokról  szóló  25/2011.  (IX.26.) 
önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló ../2011.  (…  …) számú rendeletre  vonatkozó 
……/2011. sz. előterjesztést rendelet-tervezetként elfogadja és a kifüggesztésével egyetért. 

Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző a kifüggesztésért

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 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  a  szabályok  egyértelmű 
megfogalmazásával – az adott kereteken belül – igazságosabbá tegyük az ellátások rendszerét. 
A  két  új  támogatás  bevezetése  a  növekvő  energiaárak  és  a  bölcsődei  férőhely  hiány 
ellensúlyozását célozza meg. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A 2012. évi költségvetésbe szükséges megtervezni a két új támogatás pénzügyi fedezetét. A 
pénzügyi  fedezet  lehet  a  2011.  évben  gyógyszertámogatásra  felhasználásra  nem  került 
10.000.000,-Ft.  és  továbbá  az  átmeneti  segély  és  a  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás 
szigorodott feltételei miatt felhasználásra nem kerülő összeg.

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

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Az  adminisztratív  terhekben  növekedés  várható  a  két  új  támogatás  bevezetésével 
kapcsolatban  (új  nyomtatványok  készítése,  hirdetmények  közzététele,  sajtómegjelentetés, 
stb.), amely feladatokat a Polgármesteri Hivatal feladatkörében eljáró szervezeti egysége lát 
el.

5.  A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható 
következményei

Átláthatóbb,  egyértelműbb  szabályok  megalkotása  elősegíti  a  hivatali  munkaszervezet 
tevékenységének hatékonyabbá válását. Az előterjesztésben foglalt indokok alapján azonban 
szükségesnek tartom a rendelet módosítását és az új támogatások bevezetését.

6.  A  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi 
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak,
azok  rendelkezésre  állnak.  A  pénzügyi  feltételeket  az  önkormányzat  adott  évi 
költségvetésében kell biztosítani.
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-
testületének ../2011. (.. …) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról 

szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 10. § 
(1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. (1) bekezdés b) pontjában, 
32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésének d) pontjában, 37./A. § (3) bekezdésében, 38. § 
(1) bekezdés c) pontjában,  38.  § (9) bekezdésében,  45.  § (1)-(2) bekezdésében,  46.  § (1) 
bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 55. § (1) bekezdés b) és c) 
pontjában, 55. § (3) bekezdésében, 55/C. § (1)-(2) és (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés 
b)-c) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló l997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) pontjában, és 131. § (1) bekezdésében, 
továbbá  a  lakások  és  helyiségek  bérletére  valamint  az  elidegenítésükre  vonatkozó  egyes 
szabályokról szóló 1993. év LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 34. § (3) bekezdésében, 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:  Közokt.  tv.)  102. § (2) 
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  Humán 
Ügyek  Bizottsága  és  a  Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  véleményének  kikérésével  a 
következőket rendeli el: 

1.§

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli 
és  természetbeni  támogatásokról  szóló  25/2011.(IX.26.)  önkormányzati  rendelet  (  a 
továbbiakban: Rendelet ) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§(1) E rendelet hatálya – az ápolási díj 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 7. § b) pontja hatályon kívül helyezésre kerül és a 7. § c) – d) pont elnevezése b) – 
d) –re változik.

3.§

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezésre kerül és a 8 .§ c)-d) pont 
elnevezése b)-d)-re módosul. 
(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdésben a „7.§ a)-b) pontja” szövegrész helyébe a „ 7. § a) 
pontja”  szöveg lép.

4. §

A Rendelet II. Fejezete az alábbi 2/A. alcímmel és 13/A-13/B. §-al egészül ki: 

„2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

13/A. §
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(1)  A  polgármester  2012.  évben január,  február,  március,  valamint  október,  november, 
december hónapokra helyi gázár- vagy távhőtámogatást (a továbbiakban együtt: támogatás) 
állapíthat meg annak a személynek,

a) aki  nyugdíjban,  nyugdíjszerű  ellátásban részesül,  egyszemélyes  háztartást  vezet,  és 
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, 
vagy

b) aki  olyan  többszemélyes  háztartásban  él,  ahol  minden  személy  nyugdíjban, 
nyugdíjszerű ellátásban részesül, és a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó 
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, 
vagy

c) aki gyermekét egyedül neveli  és a háztartásban együtt  élő személyek egy főre jutó 
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, 
vagy

d) akinek  háztartásában  tartós  betegség  vagy  súlyos  fogyatékosság  miatt  magasabb 
összegű  családi  pótlékban  részesülő  személy  él,  és  a  háztartásban  az  együtt  élő 
személyek  egy  főre  jutó  havi  jövedelme  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj 
legkisebb összegének 250 %-át,

és vagyona sem neki, sem a vele együtt élő személyeknek nincs.

(2) A támogatás csak a lakás céljára használt ingatlan tekintetében, fűtés céljára igénybe vett 
gázfogyasztásra, vagy távhőfelhasználásra jár. A támogatás háztartásonként csak egy személy 
részére állapítható meg.

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

13/B. §

(1) A támogatás 2012. évben január, február, március, valamint október, november, december 
hónapokban  nyújtható  be.  A  támogatás  a  kérelem  benyújtása  hónapjának  1.  napjától 
állapítható meg az aktuális negyedévre. A támogatás időarányos része jár abban az esetben, ha 
a kérelmező lakóhelye év közben megváltozott.

(2)  A  támogatás  összegét  a  Polgármesteri  Hivatal  havonta  átutalja  a  gáz-  illetve 
távhőszolgáltató szervezet részére, amely a jogosult számláján a támogatás összegét jóváírja.

(3) A kérelemhez csatolni kell
a) a kérelmező és a vele együtt élő személyek jövedelemigazolását a 4. §-ban foglaltak 

alapján, valamint vagyonnyilatkozatát,
b) utolsó havi gáz-, illetve távhő számlát,
c) tartós  betegség  vagy  súlyos  fogyatékosság  miatt  megállapított  magasabb  összegű 

családi pótlék esetén a kifizető szerv által kiállított igazolást,
d) egyedülálló, illetve gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén az egyedülállóságról 

szóló nyilatkozatot.”

5. §

A Rendelet 15. § 1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) a kérelmező gyógyszerköltségeihez, amennyiben közgyógyellátási igazolványra nem 
váltható ki,”

6. §

A Rendelet 17. § 1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„c) a gyógyszerköltséget, illetve azt, hogy közgyógyellátási igazolványra nem váltható ki, 
a gyógyszertár igazolásával, vagy számlával,”

7. §

A Rendelet 30. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

8. §

A Rendelet IV. Fejezete az alábbi 2. alcímmel, és 36/A-36/B. §-al egészül ki:

„2. Bölcsődéztetési támogatás

36/A. §

(1)  A polgármester  bölcsődéztetési  támogatást  nyújthat  a  szülő  vagy  törvényes  képviselő 
(továbbiakban szülő) részére a gyermek 3.  életének betöltéséig,  illetve ha a gyermek a 3. 
életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 
nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31. napjáig, és ha a

a) családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló kérelmező esetén 250 %-át, és 

b) vagyona sem neki, sem a vele együtt élő személyeknek nincs, és
c) a gyermek bölcsődei felvétele elutasításra került a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei 

Intézményben helyhiány miatt, és 
d) a szülők munkahellyel rendelkeznek és 
e) a gyermeket magánbölcsődében, vagy családi napköziben elhelyezte.

(2)  A  bölcsődéztetési  támogatást  ugyanazon  gyermek  után  csak  az  egyik  szülő  részére 
állapítható meg. 

(3) A támogatás összege gyermekenként a fizetendő összeg 25 %- a, de legfeljebb 25.000,- Ft 
havonta.

36/B. §

(1) A támogatást 2012. január 01. napjától 2012. december 31. napjáig lehet megállapítani 
azzal, hogy a támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kell megállapítani. 

(2) A támogatás összegének utalása az ellátást nyújtó magánbölcsőde, illetve családi napközi 
számlaszámára történik. 

(3) A kérelemhez csatolni kell
e) a Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde Intézményei értesítését a helyhiány miatt történő 

elutasításról,
f) a  kérelmező  és  a  vele  együtt  élő  személyek  munkáltatói-  és  jövedelemigazolását, 

valamint vagyonnyilatkozatát,
g) a  magánbölcsőde,  vagy  a  családi  napközi  igénybevételéről  szóló 

megállapodást/igazolást.

(4) A munkaviszony fennállásáról félévente a munkáltató által kiállított igazolást kell csatolni. 

(5) A támogatást meg kell szüntetni, ha 
a) a gyermek betöltötte a 3. életévét, illetve a 4. életévének betöltését követő augusztus 

31. napján,
b) a gyermek felvételére sor kerül a Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde Intézményeibe,
c) a megállapodás megszüntetésre, megszűnésre kerül,
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d) a szülő a gyermek rendszeres bölcsődébe járásáról nem gondoskodik,
e) a gyermek hiányzása két egymást követő hónapban meghaladja a 10-10 munkanapot 

(kivéve orvosi igazolással igazolt betegség esetén),
f) a kérelmező munkaviszonya megszűnik.

(6) A szolgáltatást nyújtó 15 napon belül köteles jelezni az Önkormányzat felé a 36/B § (5) 
bekezdés c)-e) pontjába foglalt megszüntetési okokat.
(7) A kérelmező 15 napon belül köteles jelezni az Önkormányzat felé a 36/B § (5) bekezdés f) 
pontjába foglalt megszüntetési okot.”

9. §
(1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 14. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) 
bekezdésében az „ eső jövedelme” szövegrész helyébe a „ jutó havi jövedelme” szöveg lép, 
továbbá a 15. § (2) bekezdés a) pontjában, a 21. § (1) bekezdés c) pontjában,  a 23. § (1)  
bekezdés a-d) pontjaiban, a 26. § (1) bekezdés a-b) pontjaiban, a 26. § (2) bekezdés a-b) 
pontjaiban és a 34. § (1) bekezdésében a „ jutó jövedelme” szövegrész helyébe a „ jutó havi 
jövedelme” szöveg lép.

(2) Ez a rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba és 2012. január 02. napján hatályát  
veszti.

Budapest, 2011. november ...

dr. Bácskai János  dr. Nagy Hajnalka 
polgármester jegyző
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A  pénzbeli  és  természetbeni 
támogatásokról  szóló  25/2011.  (IX.26.) 
önkormányzati rendelet hatályos szövege

 
Módosítás tervezete

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

„2.§(1)  E  rendelet  hatálya  –  az  ápolási  díj 
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.”

7. § Az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontjában  
foglaltakra  tekintettel  rendszeres  szociális  
segélyt  kell  megállapítani  annak  az  aktív  
korúak ellátására jogosult személynek, aki

a) legalább  30  %-os  mértékben  
egészségkárosodottnak minősül, vagy  
munkaképesség  csökkenésének  
mértéke legalább 40 %-os,

b) közfoglalkoztatásra  irányuló  
munkaviszonyt  azért  nem  létesített,  
mert  a  munkaköri  alkalmassági  
vizsgálaton  12  hónapon  belül  
legalább  három  alkalommal  „nem 
alkalmas” minősítést kapott és ennek  
következtében  az  orvos  szakértői  
szerv  legalább  30  %-os  
egészségkárosodást állapított meg,

c) gyermeket  vár  és  betöltötte  a  
terhesség 12. hetét,

d) pszichiátriai  vagy 
szenvedélybetegsége miatt rendszeres  
orvosi kezelés alatt áll.

A Rendelet 7. § b) pontja hatályon kívül 
helyezésre kerül és a 7. § c) – d) pont 
elnevezése b) – d) –re változik.

8.  §(1)  A 7.  §  szerinti  rendszeres  szociális  
segély iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a 7. § a) pont szerinti esetben orvos  
szakértői szerv által kiadott szakértői  
véleményt,

b) a  7.  §  b)  pont  szerinti  esetben  a  
munkaköri  alkalmassági  vizsgálat  
eredményét tartalmazó szakvélemény  
másolatát,

c) a 7. § c) pont szerinti esetben a terhes  
gondozási könyv másolatát,

d) a  7.  §  d)  pont  szerinti  esetben  a  
kezelést  végző  szakorvos  által  
kiállított  igazolást  a  rendszeres  
orvosi kezelés fennállásáról.

A Rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja 
hatályon kívül helyezésre kerül és a 8 .§ c)-d) 
pont elnevezése b)-d)-re módosul. 
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(2)  Amennyiben  a  kérelmező  a  rendszeres  
szociális  segély megállapítását  a 7.  § a)-b)  
pontja alapján kéri,  és orvosszakértői szerv  
által  kiadott  szakértői  véleménnyel  nem 
rendelkezik,  az  orvosszakértői  vizsgálatra  
történő beutalásról a jegyző gondoskodik.

A Rendelet 8. § (2) bekezdésben a „7.§ a)-b) 
pontja” szövegrész helyébe a „ 7. § a) pontja” 
szöveg lép.

A Rendelet II. Fejezete az alábbi 2/A. 
alcímmel és 13/A-13/B. §-al egészül ki: 

„2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

13/A. §

(1)  A  polgármester  2012.  évben január, 
február,  március,  valamint  október, 
november, december hónapokra helyi gázár- 
vagy  távhőtámogatást  (a  továbbiakban 
együtt:  támogatás)  állapíthat  meg  annak  a 
személynek,

e) aki  nyugdíjban,  nyugdíjszerű 
ellátásban  részesül,  egyszemélyes 
háztartást  vezet,  és  havi  jövedelme 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 300 %-át, vagy

f) aki olyan többszemélyes háztartásban 
él,  ahol minden személy nyugdíjban, 
nyugdíjszerű ellátásban részesül, és a 
háztartásban  együtt  élő  személyek 
egy  főre  jutó  havi  jövedelme  nem 
haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj 
legkisebb összegének 250 %-át, vagy

g) aki  gyermekét  egyedül  neveli  és  a 
háztartásban  együtt  élő  személyek 
egy  főre  jutó  havi  jövedelme  nem 
haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj 
legkisebb összegének 250 %-át, vagy

h) akinek  háztartásában  tartós  betegség 
vagy  súlyos  fogyatékosság  miatt 
magasabb  összegű  családi  pótlékban 
részesülő  személy  él,  és  a 
háztartásban az együtt élő személyek 
egy  főre  jutó  havi  jövedelme  nem 
haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj 
legkisebb összegének 250 %-át,

és vagyona sem neki, sem a vele együtt élő 
személyeknek nincs.

(2) A támogatás csak a lakás céljára használt 
ingatlan  tekintetében,  fűtés  céljára  igénybe 
vett  gázfogyasztásra,  vagy 
távhőfelhasználásra  jár.  A  támogatás 
háztartásonként  csak  egy  személy  részére 
állapítható meg.
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(3) A támogatás összege 2.000,- Ft havonta. 

13/B. §

(1) A támogatás 2012. évben január, február, 
március,  valamint  október,  november, 
december  hónapokban  nyújtható  be.  A 
támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 
1.  napjától  állapítható  meg  az  aktuális 
negyedévre.  A  támogatás  időarányos  része 
jár  abban  az  esetben,  ha  a  kérelmező 
lakóhelye év közben megváltozott.

(2)  A  támogatás  összegét  a  Polgármesteri 
Hivatal  havonta  átutalja  a  gáz-  illetve 
távhőszolgáltató  szervezet  részére,  amely  a 
jogosult  számláján  a  támogatás  összegét 
jóváírja.

(3) A kérelemhez csatolni kell
h) a  kérelmező  és  a  vele  együtt  élő 

személyek  jövedelemigazolását  a  4. 
§-ban  foglaltak  alapján,  valamint 
vagyonnyilatkozatát,

i) utolsó  havi  gáz-,  illetve  távhő 
számlát,

j) tartós  betegség  vagy  súlyos 
fogyatékosság  miatt  megállapított 
magasabb  összegű  családi  pótlék 
esetén a kifizető szerv által  kiállított 
igazolást,

k) egyedülálló,  illetve  gyermekét 
egyedül  nevelő  kérelmező  esetén  az 
egyedülállóságról  szóló 
nyilatkozatot.”

15.  §(1)  A  polgármester  átmeneti  segélyt  
nyújt  a  létfenntartást  veszélyeztető,  
rendkívüli  élethelyzetbe  került,  valamint  
időszakosan  vagy  tartósan  létfenntartási  
gonddal  küzdő  személyek  részére,  akik  
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról  
más  módon  nem  tudnak  gondoskodni,  
különösen:

a) családot ért elemi kár esetén,
b) ha a családban kizárólag nyugdíjjal,  

nyugdíjszerű  ellátással,  családi  
pótlékkal rendelkező személy él,

c) ha a kérelmező a kérelem benyújtását  
megelőző  30  napon  belül  büntetés-
végrehajtási intézetből szabadult,

d) ha  a  család  egyik  tagja  5  napot  
meghaladóan  kórházi  kezelésben  

A Rendelet 15. § 1) bekezdés e) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
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részesült,
e) a  kérelmező  gyógyszerköltségeihez,  

amennyiben közgyógyellátásban nem 
részesül,

f) az egészségbiztosítás által nem, vagy  
csak részben támogatott egészségügyi  
szolgáltatás igénybevétele esetén, ha 
a  szolgáltatás  díja  a  mindenkori  
öregségi  nyugdíj  legkisebb  
összegének 30 %-át meghaladja,

g) fűtési  szezonban  két  alkalommal  a  
fűtési költségek csökkentése céljából,  
amennyiben  a  kérelmező 
lakásfenntartási  támogatásban  nem 
részesül.

„e)  a  kérelmező  gyógyszerköltségeihez, 
amennyiben  közgyógyellátási 
igazolványra nem váltható ki,”

17.§  (1)  Az  átmeneti  segély  iránti  kérelem  
benyújtásakor

a) a  büntetés-végrehajtási  intézet  
elhagyását az intézet igazolásával, 

b) a  kórházi  kezelést  az  érintett  
egészségügyi intézmény igazolásával,

c) a  gyógyszerköltséget  a  gyógyszertár  
igazolásával, vagy számlával,

d) az  egészségügyi  szolgáltatás  
igénybevételét  az  érintett  
egészségügyi  szolgáltató  
igazolásával,

e) a fűtés  költségeit  táv-  vagy gázfűtés  
esetén  a  fűtési  szolgáltató  
igazolásával, vagy számlával,

f) egyéb  fűtési  módozat  esetén  a  
tüzelőanyagot  forgalmazó  által  
kibocsátott,  a tüzelőanyag kifizetését  
igazoló számlával

kell igazolni.

A Rendelet 17. § 1) bekezdés c) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) a gyógyszerköltséget, illetve azt, hogy 
közgyógyellátási  igazolványra  nem 
váltható  ki,  a  gyógyszertár  igazolásával, 
vagy számlával,”

30.  §  (4)  Az  önkormányzattal  szemben  
fennálló  tartozás  esetén  a  kamatokat  a  
polgármester  elengedheti,  ha  az  ügyfél  a  
hátralékot 

a) egy összegben rendezi, vagy
b) rendezésére  legfeljebb  24  hónapra 

szóló  részletfizetési  megállapodást  
köt.

A  Rendelet  30.  §  (4)  bekezdése  hatályon 
kívül helyezésre kerül.

A Rendelet IV. Fejezete az alábbi 2. 
alcímmel, és 36/A-36/B. §-al egészül ki:

„2. Bölcsődéztetési támogatás

36/A. §

(1)  A  polgármester  bölcsődéztetési 
támogatást  nyújthat  a  szülő  vagy törvényes 
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képviselő  (továbbiakban  szülő)  részére  a 
gyermek 3. életének betöltéséig, illetve ha a 
gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy 
szellemi fejlettségi  szintje alapján még nem 
érett  az  óvodai  nevelésre,  a  4.  évének 
betöltését követő augusztus 31. napjáig, és ha 
a

f) családban  az  egy  főre  jutó  havi 
jövedelem  nem  haladja  meg  a 
mindenkori  öregségi  nyugdíj 
legkisebb  összegének  200  %-át, 
egyedülálló kérelmező esetén 250 %-
át, és 

g) vagyona sem neki, sem a vele együtt 
élő személyeknek nincs, és

h) a  gyermek  bölcsődei  felvétele 
elutasításra  került  a  Ferencvárosi 
Egyesített  Bölcsődei  Intézményben 
helyhiány miatt, és 

i) a  szülők  munkahellyel  rendelkeznek 
és 

j) a gyermeket magánbölcsődében, vagy 
családi napköziben elhelyezte.

(2) A bölcsődéztetési  támogatást  ugyanazon 
gyermek  után  csak  az  egyik  szülő  részére 
állapítható meg. 

(3)  A  támogatás  összege  gyermekenként  a 
fizetendő  összeg  25  %-  a,  de  legfeljebb 
25.000,- Ft havonta.

36/B. §

(1)  A támogatást  2012.  január  01.  napjától 
2012.  december  31.  napjáig  lehet 
megállapítani  azzal,  hogy  a  támogatást  a 
kérelem  benyújtását  követő  hónap  első 
napjától kell megállapítani. 

(2)  A  támogatás  összegének  utalása  az 
ellátást nyújtó magánbölcsőde, illetve családi 
napközi számlaszámára történik. 

(3) A kérelemhez csatolni kell
l) a  Ferencvárosi  Egyesített  Bölcsőde 

Intézményei  értesítését  a  helyhiány 
miatt történő elutasításról,

m) a  kérelmező  és  a  vele  együtt  élő 
személyek  munkáltatói-  és 
jövedelemigazolását,  valamint 
vagyonnyilatkozatát,

n) a  magánbölcsőde,  vagy  a  családi 
napközi  igénybevételéről  szóló 
megállapodást/igazolást.
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(4) A munkaviszony fennállásáról félévente a 
munkáltató  által  kiállított  igazolást  kell 
csatolni. 

(5) A támogatást meg kell szüntetni, ha 
g) a  gyermek  betöltötte  a  3.  életévét, 

illetve  a  4.  életévének  betöltését 
követő augusztus 31. napján,

h) a  gyermek  felvételére  sor  kerül  a 
Ferencvárosi  Egyesített  Bölcsőde 
Intézményeibe,

i) a  megállapodás  megszüntetésre, 
megszűnésre kerül,

j) a  szülő  a  gyermek  rendszeres 
bölcsődébe  járásáról  nem 
gondoskodik,

k) a  gyermek  hiányzása  két  egymást 
követő hónapban meghaladja a 10-10 
munkanapot  (kivéve  orvosi 
igazolással igazolt betegség esetén),

l) a  kérelmező  munkaviszonya 
megszűnik.

(6)  A  szolgáltatást  nyújtó  15  napon  belül 
köteles jelezni az Önkormányzat felé a 36/B 
§  (5)  bekezdés  c)-e)  pontjába  foglalt 
megszüntetési okokat.
(7)  A  kérelmező  15  napon  belül  köteles 
jelezni  az  Önkormányzat  felé  a  36/B §  (5) 
bekezdés  f)  pontjába  foglalt  megszüntetési 
okot.”
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