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     Iktató szám: 7/2021. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. július 6-i rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy:  A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet módosítása (egy fordulóban) 

 
Előterjesztő:    Baranyi Krisztina, polgármester  
 
Készítette:    Humánszolgáltatási Iroda 

 
Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, 

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság  
 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 

47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 47/2020. rendelet) tartalmazza a 

Ferencvárosban lakó családok/személyek részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat.  

 

A 47/2020. rendeletet áttekintve az alábbi módosításokra teszek javaslatot: 

 

A 47/2020. rendelet 2. § 9. pontját javaslom az alábbira módosítani: 

 

„9. Szociálisan rászorult az a személy, akinél a vele életvitelszerűen együtt élő család egy főre jutó 

nettó havi jövedelme (továbbiakban: a család egy főre jutó jövedelme) nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 350 %-át, egyedül élő kérelmező esetén a nyugdíjminimum 450%-át és a 10. 

pontban meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.” 

 

Indokolás:  
A 2. § 9. pontjának módosítása a szociálisan rászoruló személyek körét bővíti. 

 

A 47/2020. rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontját javaslom az alábbira módosítani: 

 

„c) családjában senki sem rendelkezik a 2. § 10. pontjában meghatározott vagyonnal,” 

 

Indokolás:  
Az 5. § (2) bekezdésének c) pontjában a vagyonra történő hivatkozás tévesen került 

megjelenítésre. A vagyon meghatározását a 2. § 10. pontja határozza meg. 

 

A 47/2020. rendelet IV Fejezet 10. §-ának címét javaslom a támogatási forma nevének 

kiegészítésével módosítani: 

 

„IV. Fejezet 

Önként vállalt rendszeres és rendkívüli ferencvárosi települési támogatások 

Jövedelemkiegészítő támogatás 

10. §” 

 

Indokolás:  
A támogatási forma megnevezése nem került megjelenítésre, a módosítás technikai jellegű. 

 

A 47/2020. rendelet 13. § (1) bekezdését javaslom az alábbira módosítani: 

 

„(1) A polgármester kérelemre a (3)-(5) bekezdések szerinti oktatási támogatást nyújt a legalább 1 

éve a IX. kerületben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen 

tartózkodó 6-23 éves életkorú, nappali tagozatos közoktatásban tanuló diák vagy szülője részére. 

A kérelemhez csatolni kell a tanulói jogviszony igazolását.” 

 

 

Indokolás:  
A 13. § (1) bekezdésének módosításával feloldásra kerül egy ellentmondás, így az eredeti 

jogalkotói szándéknak megfelelően minden ferencvárosi tanulói jogviszonnyal rendelkező 1-8. 



osztályos tanuló részére az intézmények adatszolgáltatása alapján tanszercsomag biztosíthatóvá 

válik. 

 

A 47/2020. rendeletet javaslom egy új 16/A §-al kiegészíteni az alábbiak szerint: 

 

„Lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli támogatás 

16/A. § 

 

(1)  A polgármester évente egy alkalommal legfeljebb 100.000 forint támogatást nyújthat annak a 

szociálisan rászorult kérelmezőnek, aki lakhatásához kapcsolódó rendkívüli élethelyzete miatt 

anyagi segítségre szorul. 

 

(2)  Rendkívüli élethelyzet különösen, ha a kérelmező 

a) lakásbérleti jogviszonya felmondásra került és a támogatás odaítélésével a kilakoltatás 

veszélye elhárul, vagy 

b) lakásbérleti-, közös költség-, közüzemi díjtartozása keletkezett és azt egyéb módon rendezni 

nem tudja, vagy 

c) bűncselekményből származó káresemény károsultjává válik, és a kár vonatkozásában 

biztosítással nem rendelkezik, vagy 

d) lakás-karbantartási (nyílászárók, fűtőberendezés, tűzhely, meleg víz előállító berendezés, kád, 

mosdó, falikút, mosogató, WC, csaptelep javítása, felújítása, cseréje; elektromos hálózat 

javítása, cseréje; beázás, csőrepedés után kőműves és hideg-melegburkolási munkálatok) 

költségét vagy a lakhatást és létfenntartást alapvetően meghatározó felszerelési tárgyak 

(vízóra, mosógép, bútor, hűtőgép, konyhai kisgépek, stb.) javítása és cseréje költségét saját 

erőből fedezni nem tudja, vagy 

e) a családot elemi kár érte. 

 

(3)  Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek:  

a) akinek a családjában a kérelmezett díjtartozás az adósságcsökkentési támogatás igénybe 

vételével rendezhető, 

b) aki 24 hónapon belül ugyanazon díjtartozása kiegyenlítésére, ugyanazon lakás-karbantartási 

költségre nyújtja be kérelmét, vagy aki 5 éven belül ugyanazon lakás-karbantartási vagy 

felszerelési tárgy cseréjére nyújtja be kérelmét. 

 

(4)  A kérelem elbírálásához a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága által 

készített környezettanulmány és támogató javaslat szükséges. 

 

Az elhasználódott vagy meghibásodott dolog cseréje csak a kereskedelemben kapható 

legegyszerűbb, és a meghibásodott dologhoz hasonló típusra vonatkozhat. 

 

A támogatás adott célra történt felhasználását kérelmező köteles a támogatás nyújtásáról szóló 

határozatban megjelölt időben és módon igazolni, melyet a hivatal környezettanulmány készítése 

során ellenőrizhet.  

 

(5)  A támogatás a családban élők számától függetlenül egy személy részére állapítható meg.” 

 

Indokolás:  

 

A 16/A. § bevezetésével a szociális támogatásokat bővítjük. Kerületünk reagálna olyan 

élethelyzetekre, amik gyors és nagyobb összegű támogatási összeget igényelnek. A támogatás nem 

rendszeres támogatásként jelenik meg, az új támogatási formát évente egy alkalommal veheti 

igénybe a szociálisan rászoruló kérelmező abban az esetben, ha lakhatása veszélybe kerül. A 

támogatás megállapításához a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatóságának támogató nyilatkozata szükséges, így a kérelmező mindenképpen kapcsolatba 

kerül családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal. A támogatási forma bevezetésétől várható, hogy 

több család nehézségeit sikerül enyhítenie az önkormányzatnak valamint a FESZGYI a 

továbbiakban képes lesz ezeknek a családoknak segítséget nyújtani szükség esetén 

életvezetésükben is. 

 

A 47/2020. rendelet 19. §-át javaslom kiegészíteni az alábbi (6a) bekezdéssel: 

 



„(6a) Rendkívüli élethelyzet igazolására a benyújtott kérelem mellé, a kérelmezőnek csatolni 

szükséges minden olyan iratot, dokumentumot, nyilatkozatot (igazolás, számla, okirat, 

szakvélemény, tanúsítvány) amivel a rendkívüli élethelyzetet igazolni tudja.” 

 

Indokolás:  
A 19. § (6a) pontjával történő kiegészítése a rendkívüli élethelyzet igazolására benyújtandó 

dokumentumok, igazolások körét határozza meg. 

 

A 47/2020. rendelet 19. § (15) bekezdését javaslom az alábbira módosítani: 

 

(15) Amennyiben az ügyfél a részére megállapított támogatást jogosulatlanul vette fel, illetve azt 

nem a támogatás céljának megfelelően vagy rosszhiszeműen használta fel, az Szt 17. § alapján 

annak visszafizetésére kötelezhető. 

 

Indokolás:  

A 19.§ (15) bekezdés módosítása a jogszerűtlenül felhasznált támogatások eseteit pontosítja. 

 

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

figyelembevételével alkossa meg a módosító rendeletet. 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet Rendelettervezet 

2. számú melléklet a rendelet indokolása 

3. számú melléklet hatásvizsgálati lap 

4. számú melléklet két hasábos táblázat 

 

Budapest, 2021. június 30. 

 

 Baranyi Krisztina h. 

 polgármester 

 Reiner Roland s.k. 

 alpolgármster 

 

 

 

 

  



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …../2021. (..) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg 

és fogadja el. 

 

Határidő: 2021. július 6. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

megalkotja a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló …../2021. (……) önkormányzati rendeletét a ……/2021. számú 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.  

 

Határidő: 15 nap  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester   

 Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kifüggesztésért 

 



előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  

…../2021. (……) önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

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

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

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Egészségügyi, 

Szociális Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének 

kikérésével Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 

pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendeletének 

módosításával az alábbiakat rendeli el: 

1. § 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 

Rendelet) 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

„9. Szociálisan rászorult az a személy, akinél a vele életvitelszerűen együtt élő család egy főre 

jutó nettó havi jövedelme (továbbiakban: a család egy főre jutó jövedelme) nem haladja meg 

a nyugdíjminimum 350 %-át, egyedül élő kérelmező esetén a nyugdíjminimum 450%-át és a 

10. pontban meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.” 

2. § 

A Rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„c) családjában senki sem rendelkezik a 2. § 10. pontjában meghatározott vagyonnal,” 

 

3. § 

A Rendelet IV Fejezet 10. § címének helyébe a következő lép: 

 

„IV. Fejezet 

Önként vállalt rendszeres és rendkívüli ferencvárosi települési támogatások 

Jövedelemkiegészítő támogatás 

10. §” 

 

4. § 

A Rendelet 13. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A polgármester kérelemre a (3)-(5) bekezdések szerinti oktatási támogatást nyújt a 

legalább 1 éve a IX. kerületben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott 

életvitelszerűen tartózkodó 6-23 éves életkorú, nappali tagozatos közoktatásban tanuló diák 

vagy szülője részére. A kérelemhez csatolni kell a tanulói jogviszony igazolását.” 

 

5. § 

A Rendelet kiegészül egy új 16/A. §-al az alábbiak szerint: 

 

„Lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli támogatás 

16/A. § 

 

(1)  A polgármester évente egy alkalommal legfeljebb 100.000 forint támogatást nyújthat annak a 

szociálisan rászorult kérelmezőnek, aki lakhatásához kapcsolódó rendkívüli élethelyzete miatt 

anyagi segítségre szorul. 

 

(2)  Rendkívüli élethelyzet különösen, ha a kérelmező 

a) lakásbérleti jogviszonya felmondásra került és a támogatás odaítélésével a kilakoltatás 

veszélye elhárul, vagy 



b) lakásbérleti-, közös költség-, közüzemi díjtartozása keletkezett és azt egyéb módon  rendezni 

nem tudja, vagy 

c) bűncselekményből származó káresemény károsultjává válik, és a kár vonatkozásában 

biztosítással nem rendelkezik, vagy 

d) lakás-karbantartási (nyílászárók, fűtőberendezés, tűzhely, meleg víz előállító berendezés, kád, 

mosdó, falikút, mosogató, WC, csaptelep javítása, felújítása, cseréje; elektromos hálózat 

javítása, cseréje; beázás, csőrepedés után kőműves és hideg-melegburkolási munkálatok) 

költségét vagy a lakhatást és létfenntartást alapvetően meghatározó felszerelési tárgyak 

(vízóra, mosógép, bútor, hűtőgép, konyhai kisgépek, stb.) javítása és cseréje költségét saját 

erőből fedezni nem tudja, vagy 

e) a családot elemi kár érte. 

 

(3)  Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek:  

a) akinek a családjában a kérelmezett díjtartozás az adósságcsökkentési támogatás igénybe 

vételével rendezhető, 

b) aki 24 hónapon belül ugyanazon díjtartozás kiegyenlítésére nyújtja be kérelmét, vagy  

aki 5 éven belül ugyanazon lakás-karbantartási vagy felszerelési tárgy cseréjére nyújtja be 

kérelmét. 

 

(4)  A kérelem elbírálásához a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 

által készített környezettanulmány és támogató javaslat szükséges. 

 

Az elhasználódott vagy meghibásodott dolog cseréje csak a kereskedelemben kapható 

legegyszerűbb, és a meghibásodott dologhoz hasonló típusra vonatkozhat. 

 

A támogatás adott célra történt felhasználását kérelmező köteles a támogatás nyújtásáról szóló 

határozatban megjelölt időben és módon igazolni, melyet a hivatal környezettanulmány készítése 

során ellenőrizhet.  

 

(5) A támogatás a családban élők számától függetlenül egy személy részére állapítható meg.” 

 

6. § 

A Rendelet 19. §-a kiegészül egy új (6a) bekezdéssel az alábbiak szerint: 

 

„Rendkívüli élethelyzet igazolására a benyújtott kérelem mellé, a kérelmezőnek csatolni szükséges 

minden olyan iratot, dokumentumot, nyilatkozatot (igazolás, számla, okirat, szakvélemény, 

tanúsítvány) amivel a rendkívüli élethelyzetet igazolni tudja.” 

 

7. § 

A Rendelet 19. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(15) Amennyiben az ügyfél a részére megállapított támogatást jogosulatlanul vette fel, illetve a 

azt nem a támogatás céljának megfelelően vagy rosszhiszeműen használta fel, az Szt 17. § alapján 

annak visszafizetésére kötelezhető.” 

 

8. § 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2021. július 6. 

 

 

 

Baranyi Krisztina      Baloghné dr. Nagy Edit 

   polgármester           címzetes főjegyző 

 

 



előterjesztés 2. számú melléklete 

 

INDOKOLÁS 

a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez 

 

Általános indokolás 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény 

által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás 

alapján önkormányzati rendeletet alkot.   

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) által előírt kötelező 

támogatások körén kívül további ellátások, támogatások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az 

Szt., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény által megszabott kereteken belül az önkormányzatok szabadon 

dönthetnek. 

A 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet alkalmazása során a felmerült gyakorlati észrevételek 

alapján a rendelet ügyfélbarát alkalmazásához szükséges annak módosítása. 

 

A rendelet tervezet részletes indokolása  

 

1. §-hoz 

 

A Rendelet 2. § 9. pontjának módosítása a szociálisan rászoruló személyek körét bővíti. 

 

2. §-hoz 

 

A Rendelet 5. § (2) bekezdésének c) pontjában a vagyonra történő hivatkozás tévesen került 

megjelenítésre. A vagyon meghatározását a 2. § 10. pontja határozza meg. 

 

3. §-hoz 

 

A támogatási forma megnevezése nem került megjelenítésre, a módosítás technikai jellegű. 

 

4. §-hoz 

 

A Rendelet 13. § (1) bekezdésének módosításával feloldásra kerül egy ellentmondás, így az eredeti 

jogalkotói szándéknak megfelelően minden ferencvárosi tanulói jogviszonnyal rendelkező 1-8. 

osztályos tanuló részére az intézmények adatszolgáltatása alapján tanszercsomag biztosíthatóvá válik. 

 

5. §-hoz 

 

A Rendelet 16/A. § bevezetésével a szociális támogatásokat bővítjük. Kerületünk reagálna olyan 

élethelyzetekre, amik gyors és nagyobb összegű támogatási összeget igényelnek. A támogatás nem 

rendszeres támogatásként jelenik meg, az új támogatási formát évente egy alkalommal veheti igénybe 

a szociálisan rászoruló kérelmező abban az esetben, ha lakhatása veszélybe kerül. A támogatás 

megállapításához a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának támogató 

nyilatkozata szükséges, így a kérelmező mindenképpen kapcsolatba kerül családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálattal. A támogatási forma bevezetésétől várható, hogy több család nehézségeit 

sikerül enyhítenie az önkormányzatnak valamint a FESZGYI a továbbiakban képes lesz ezeknek a 

családoknak segítséget nyújtani szükség esetén életvezetésükben is. 

 

6. §-hoz 

 

A Rendelet 19. § (6a) pontjával történő kiegészítése a rendkívüli élethelyzet igazolására benyújtandó 

dokumentumok, igazolások körét határozza meg. 

 

7. §-hoz 

 

A Rendelet 19.§ (15) bekezdés módosítása a jogszerűtlenül felhasznált támogatások eseteit pontosítja. 

 

 



8. §-hoz 

 
A módosító rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 



előterjesztés 3. számú melléklete 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelettervezet elfogadása a korábbi szabályozáshoz képest egyes társadalmi csoportokra nem 

gyakorol hatást.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai emelkednek, a költségvetési fedezet biztosított.  

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendelet-módosításnak környezeti következményei nincsenek.  

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet-módosítással az adminisztratív terhek minimálisan emelkednek.  

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendelet-módosítás egyértelművé teszi a jogalkalmazást, az új támogatási forma rendkívüli 

élethelyzeteket hivatott kezelni. A rendelet-módosítás elmaradása jogértelmezési problémákat 

eredményezhet. 

 

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

 

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

nem igényel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



előterjesztés 4. számú melléklete 

 

Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére 

Rendelet hatályos szövege 

 

Rendelet tervezet szövege 

 

Értelmező rendelkezések 

2. § 

Értelmező rendelkezések 

2. § 

9. Szociálisan rászorult az a személy, akinél a 

vele életvitelszerűen együtt élő család egy főre 

jutó nettó havi jövedelme (továbbiakban: a 

család egy főre jutó jövedelme) nem haladja meg 

a nyugdíjminimum 350 %-át és a 10. pontban 

meghatározott vagyonnal nem rendelkezik. 

 

9. Szociálisan rászorult az a személy, akinél a 

vele életvitelszerűen együtt élő család egy főre 

jutó nettó havi jövedelme (továbbiakban: a 

család egy főre jutó jövedelme) nem haladja 

meg a nyugdíjminimum 350 %-át, egyedül élő 

kérelmező esetén a nyugdíjminimum 450%-

át és a 10. pontban meghatározott vagyonnal 

nem rendelkezik. 

 

Adósságkezelési szolgáltatás 

5. § 

Adósságkezelési szolgáltatás 

5. § 

(2) Az adósságkezelési szolgáltatás 

igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező 

 

a) lakhatással kapcsolatos költségeiből 

származó hátraléka meghaladja az 

50.000 Ft-ot, vagy közüzemi 

díjtartozása miatt a szolgáltatást 

kikapcsolták, 

b) 1családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 450 %-át, 

c) családjában senki sem rendelkezik a 

2. § 7. pontjában meghatározott 

vagyonnal, 

 

(2) Az adósságkezelési szolgáltatás 

igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező 

 

a) lakhatással kapcsolatos 

költségeiből származó hátraléka 

meghaladja az 50.000 Ft-ot, vagy 

közüzemi díjtartozása miatt a 

szolgáltatást kikapcsolták, 

b) 2családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 450 %-át, 

c) családjában senki sem rendelkezik a 

2. § 10. pontjában meghatározott 

vagyonnal, 

 

IV. Fejezet 

Önként vállalt rendszeres és rendkívüli 

ferencvárosi települési támogatások 

10. § 

 

IV. Fejezet 

Önként vállalt rendszeres és rendkívüli 

ferencvárosi települési támogatások 

Jövedelemkiegészítő támogatás 

10. § 

Oktatási támogatások 

13. § 

Oktatási támogatások 

13. § 

(1) A polgármester kérelemre a (2)-(5) 

bekezdések szerinti oktatási támogatást nyújt a 

legalább 1 éve a IX. kerületben lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező, és ott 

életvitelszerűen tartózkodó 6-23 éves életkorú, 

nappali tagozatos közoktatásban tanuló diák 

vagy szülője részére. A kérelemhez csatolni kell 

a tanulói jogviszony igazolását. 

(1) A polgármester kérelemre a (3)-(5) 

bekezdések szerinti oktatási támogatást nyújt a 

legalább 1 éve a IX. kerületben lakóhellyel, 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott 

életvitelszerűen tartózkodó 6-23 éves életkorú, 

nappali tagozatos közoktatásban tanuló diák 

vagy szülője részére. A kérelemhez csatolni kell 

a tanulói jogviszony igazolását. 

 

 Lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli 

támogatás 

16/A. § 

 (1) A polgármester évente egy alkalommal 

legfeljebb 100.000 forint támogatást 

nyújthat annak a szociálisan rászorult 

kérelmezőnek, aki lakhatásához 

kapcsolódó rendkívüli élethelyzete miatt 

anyagi segítségre szorul. 

                                                 
1 Módosította a 9/2021. (II.23.) rendelet 3.§-a, hatályos 2021. február 24-től 
2 Módosította a 9/2021. (II.23.) rendelet 3.§-a, hatályos 2021. február 24-től 



 

(2)  Rendkívüli élethelyzet különösen, ha a 

kérelmező 

f) lakásbérleti jogviszonya felmondásra 

került és a támogatás odaítélésével a 

kilakoltatás veszélye elhárul, vagy 

g) lakásbérleti-, közös költség-, 

közüzemi díjtartozása keletkezett és 

azt egyéb módon rendezni nem tudja, 

vagy 

h) bűncselekményből származó 

káresemény károsultjává válik, és a 

kár vonatkozásában biztosítással nem 

rendelkezik, vagy 

i) lakás-karbantartási (nyílászárók, 

fűtőberendezés, tűzhely, melegvíz 

előállító berendezés, kád, mosdó, 

falikút, mosogató, WC, csaptelep 

javítása, felújítása, cseréje; 

elektromos hálózat javítása, cseréje; 

beázás, csőrepedés után kőműves és 

hideg-melegburkolási munkálatok) 

költségét vagy a lakhatást és 

létfenntartást alapvetően 

meghatározó felszerelési tárgyak 

(vízóra, mosógép, bútor, hűtőgép, 

konyhai kisgépek, stb.) javítása és 

cseréje költségét saját erőből fedezni 

nem tudja, vagy 

j) a családot elemi kár érte. 

 

(3)  Nem állapítható meg a támogatás annak 

a személynek:  

c) akinek a családjában a kérelmezett 

díjtartozás az adósságcsökkentési 

támogatás igénybe vételével 

rendezhető, 

d) aki 24 hónapon belül ugyanazon 

díjtartozás kiegyenlítésére nyújtja be 

kérelmét, vagy  

aki 5 éven belül ugyanazon lakás-

karbantartási vagy felszerelési tárgy 

cseréjére nyújtja be kérelmét. 

 

(4)  A kérelem elbírálásához a Ferencvárosi 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága által készített 

környezettanulmány és támogató javaslat 

szükséges. 

 

Az elhasználódott vagy meghibásodott 

dolog cseréje csak a kereskedelemben 

kapható legegyszerűbb, és a 

meghibásodott dologhoz hasonló típusra 

vonatkozhat. 

 

A támogatás adott célra történt 

felhasználását kérelmező köteles a 

támogatás nyújtásáról szóló határozatban 

megjelölt időben és módon igazolni, 



melyet a hivatal környezettanulmány 

készítése során ellenőrizhet.  

 

(5) A támogatás a családban élők számától 

függetlenül egy személy részére állapítható 

meg 

Eljárási rendelkezések 

19. § 

Eljárási rendelkezések 

19. § 

 (6a) Rendkívüli élethelyzet igazolására a 

benyújtott kérelem mellé, a kérelmezőnek 

csatolni szükséges minden olyan iratot, 

dokumentumot, nyilatkozatot (igazolás, 

számla, okirat, szakvélemény, tanúsítvány) 

amivel a rendkívüli élethelyzetet igazolni 

tudja. 

(15) Amennyiben az ügyfél a részére 

megállapított támogatást jogosulatlanul vette fel, 

az Szt 17. § alapján annak visszafizetésére 

kötelezhető. 

 

(15) Amennyiben az ügyfél a részére 

megállapított támogatást jogosulatlanul vette 

fel, illetve azt nem a támogatás céljának 

megfelelően vagy rosszhiszeműen használta 

fel, az Szt 17. § alapján annak visszafizetésére 

kötelezhető. 

 


