Rendszeres ellátási Csoport
cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.
telefon: 215-1077 / 307, 312, 313, 354; fax: 217-7105
e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatás
Ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatás
Ferencvárosi fűtéstámogatás
Ferencvárosi lakbértámogatás
Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás (adósságcsökkentési támogatás)
Védőoltások Ferencvárosban
Ferencvárosi lakhatást segítő támogatás
Ferencvárosi oktatási támogatás (a család jövedelmi helyzetétől függetlenül, tanévenkénti egyszeri
tankönyvtámogatás a Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban a
Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézményekben
(gimnáziumok), valamint Ferencvárosban működő alapítványi fenntartású köznevelési intézményekben
tanuló, Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező 10-12. osztályában tanulók részére)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául
kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátása
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a szociálisan rászoruló családok részére az
egyes jogszabályokban meghatározott kedvezmények igénybevételére.
Szünidei gyermekétkeztetés
Igazolás kiadása a szociálisan rászoruló személyek részére a közüzemi szolgáltatók felé kedvezmény
igénybevételére („Védendő fogyasztó”)
Igazolás kiadása a szociálisan rászoruló (pl: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő)
személyek részére a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. felé benyújtandó kérelméhez

Minden támogatás esetében az eljárás menete megegyezik.
Az eljárás kérelemre indul. Az ügyirat érkezésekor, valamint az eljárás minden szakaszában az ügyintéző a
mindenkori hatályos jogszabály(ok) alapján megvizsgálja, hogy illetékes-e az ügyben eljárni, illetve van-e
hatásköre az intézkedésre.
Amennyiben illetékességének vagy hatáskörének hiányát állapítja meg, az ügyiratot haladéktalanul – de
legkésőbb 8 napon belül – átteszi a hatáskörrel rendelkező illetékes szervhez, melyről a kérelmezőt (bejelentőt)
és egyéb érintetteket értesíti.
Amennyiben azt állapítja meg az ügyintéző, hogy az ügyben a csoportnak illetékessége és hatásköre is
van, megvizsgálja a kérelmet, hogy a jogszabály(ok) által előírt mellékletek, szükséges iratok, igazolások
rendelkezésre állnak-e.
Hiányos beadvány esetén, határidő kitűzésével az ügyintéző felhívja az ügyfelet a hiány pótlására azzal a
figyelmeztetéssel, hogy ha a felszólításnak a megadott határidőben nem tesz eleget, és a határidő
meghosszabbítását sem kérelmezte, a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) az eljárást megszünteti,
vagy a rendelkezésre álló adatok, iratok alapján dönt.
Abban az esetben, ha kérelmező a jogosultsági feltételeknek megfelel, akkor részére a kérelmezett támogatás
megállapításra kerül a jogszabályban meghatározottak szerint. Amennyiben kérelmező a jogosultsági a
feltételeknek nem felel meg, akkor kérelme elutasításra kerül.
Hivatal a döntését minden esetben a kérelmező részére az általa megadott postacímre megküldi. A
megállapított támogatást, igény szerint postai úton folyósítja vagy bankszámlára
utalja.

1. Ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatás
A Budapest IX. kerületben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő, annak az
aktív korú személynek nyújtható rendszeres támogatás, aki:
legalább 30 %-os mértékben egészségkárosodottnak minősül és az egészségkárosodottságuk mértéke
nem éri el az 50 %-ot, vagy munkaképesség csökkenésének mértéke legalább 40 %-os és a
munkaképesség csökkenésük mértéke nem éri el az 67 %-ot,
gyermeket vár és terhessége 12. hetét betöltötte,
pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll
és az állami foglalkoztatási szervvel a kérelme benyújtását megelőző két éven belül legalább egy év időtartamig
együttműködött, feltéve, hogy a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a 25.650,-Ft-ot.
A jövedelempótló rendszeres támogatás a kérelem benyújtásának napjától kezdődően határozatlan időre kerül
megállapításra. A támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállása évente legalább egyszer felülvizsgálatra
kerül.
A támogatás összege:
egyedül élő kérelmező esetében: havi 20.000,-Ft,
gyermeket egyedül nevelő esetében: havi 22.000,-Ft,
családban élő kérelmező esetében: havi 18.000,-Ft.
Az ügy
-

intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mellékletek:
állami foglalkoztatási szerv hatósági bizonyítványát,
a családban élők előző havi nettó jövedelemigazolásait,
az illetékes járási hivatal elutasító határozatát, mely igazolja, hogy a kérelmező aktív korúak ellátására
nem jogosult.
egészségkárosodás, munkaképesség csökkenés esetén: orvos szakértői szerv által kiadott szakértői
véleményt,
terhesség esetén: terhesgondozási könyv másolatát,
pszichiátriai vagy szenvedélybetegség esetén: kezelést végző szakorvos által kiadott igazolást a
rendszeres orvosi kezelés fennállásáról.

Fontos: A jövedelempótló rendszeres támogatásra jogosult személy a támogatás folyósításának
időtartama alatt akkor jogosult a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak
igénybevételére, amennyiben a járási hivatalnál kérelmezi az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság megállapítását.
A járási hivatal a szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állít ki, melynek
alapján bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.
A bizonyítvány hatályossága 1 év. Lejáratakor, ismételt kiállítását a járási hivataltól
kérelmezni kell.
Hivatkozott jogszabályok:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testületének 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról 7.-12. §
Ügy intézéséhez szükséges letölthető nyomtatványok:
Kérelem nyomtatvány (DOC, PDF)

2. Ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatás
A Budapest IX. kerületben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő személy
részére egy év időtartamra, havi rendszerességgel nyújtható támogatás, az általuk lakott lakás költségeinek
viseléséhez.
A közüzemi díj és közös költség támogatásra jogosult az a személy,
akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500,Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és
aki az érintett ingatlanban mint a magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, vagy az
önkormányzati bérlakás bérlője, vagy az önkormányzati bérlakásra lakáshasználati szerződéssel
rendelkező lakáshasználó, vagy az önkormányzati, vagy közös használatban lévő házfelügyelői
munkakörhöz kötött szolgálati lakás használója szerint lakik, és
aki a helyben meghatározott elismert lakásnagyságot meg nem haladó nagyságú lakásban lakik (egy
személy 55 m2, két személy 65 m2, három személy 70 m2, négy személy lakik 85 m2, valamint négy
személynél több esetén a fentebb megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2).
Ugyanazon lakás esetében csak egy jogosult részére állapítható meg a támogatás függetlenül a lakásban élő
személyek és háztartások számától.
A közüzemi díj és a közös költség támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül
megállapításra, melynek összege:
nem önkormányzati tulajdonú lakás esetében havi 2.500,-,
önkormányzati tulajdonú lakás esetében havi 1.500,-Ft.
A közüzemi díj és a közös költség támogatás folyósítása havonta a kérelmező által megjelölt társasház vagy
szolgáltató részére történik.
Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mellékletek:
-

a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,
a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést,
annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a közüzemi díj és
közös költség támogatás utalását kéri,
a társasház számlaszámáról az igazolását, amennyiben a kérelmező a közüzemi díj és közös költség
támogatást a közös költség csökkentésére kéri.

Hivatkozott jogszabályok:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testületének 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról 13. §
Ügy intézéséhez szükséges letölthető nyomtatványok:
Kérelem nyomtatvány (DOC, PDF)

3. Ferencvárosi fűtéstámogatás
A Budapest IX. kerületben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részére, az általa
életvitelszerűen lakott lakás tekintetében, fűtés céljára igénybe vett gázfogyasztásra, távhőfelhasználásra,
elektromos áram-, tüzelőolaj-, fa- és szén-, valamint PB gáz fogyasztásra megállapítható támogatás, melyre
jogosult:
aki egyszemélyes háztartást vezet, és nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, és havi
jövedelme nem haladja meg 99.750,-Ft-ot, vagy
aki olyan többszemélyes háztartásban él, ahol minden személy nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű
ellátásban részesül, és a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja
meg 85.500,-Ft-ot, vagy
aki gyermekét egyedül neveli és a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme
nem haladja meg a 85.500,-Ft-ot, vagy
akinek háztartásában tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi
pótlékban, vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy él, és a háztartásban együtt élő
személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 85.500,-Ft-ot, valamint
ahol a háztartásban több gyermeket nevelnek és a családban élők egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az 57.000,-Ft-ot.
aki aktív korúak ellátásában, vagy időskorúak járadékában, vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben,
vagy Ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatásában részesül, és a háztartásban élők egy főre
jutó havi jövedelme nem haladja meg a 42.750,-Ft-ot, és az érintett ingatlanban, mint magántulajdonú
lakás tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, vagy az önkormányzati bérlakás bérlője, vagy az
önkormányzati bérlakásra lakáshasználati szerződéssel rendelkező lakáshasználó, vagy az
önkormányzati, vagy közös használatban lévő házfelügyelői munkakörhöz kötött szolgálati lakás
használója, jogcímek valamelyikén lakik,
és vagyona sem a kérelmezőnek, sem a vele együtt élő személy(ek)nek nincs.
A fűtéstámogatás összege 3.000,-Ft havonta.
A fűtéstámogatás havonta kerül átutalásra a gáz-, távhő-, illetve elektromos szolgáltató részére.
A tüzelőolaj, a fa- és szén, vagy a PB gáz fogyasztást igazoló jogosultak részére időarányosan, a kérelmező
nevére és a IX. kerületi lakcímére kiállított számla összegének, de legfeljebb 12.000,- forint összegig egy
összegben, postai úton, vagy folyószámlára történő utalással kerül folyósításra. A kifizetés módjáról kérelmező
nyilatkozik.
A fűtéstámogatás iránti kérelem a fűtési szezon időtartama alatt, azaz október, november, december, valamint
ezt követő január, február, március hónapokban nyújtható be.
A támogatás háztartásonként csak egy személy részére, a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától
állapítható meg december 31-ig vagy március 15-ig.
Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mellékletek:
-

a kérelmező és a vele együtt élő személyek jövedelemigazolását, számlavezető pénzintézetnevét és a
számlaszám megjelölését, valamint vagyonnyilatkozatát,
a rendelkezésre álló a legutolsó havi adott névre, lakcímre szóló gáz-, távhő-, elektromos számlát,
illetve a tüzelőolaj, a fa- és szén, vagy a PB gáz megvásárlását igazoló számlát,
tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt megállapított magasabb összegű családi pótlék esetén
a kifizető szerv által kiállított igazolást,
egyedülálló, illetve gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén az egyedülállóságról szóló
nyilatkozatot.

Hivatkozott jogszabályok:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testületének 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról 14-15. §
Ügy intézéséhez szükséges letölthető nyomtatványok:
Kérelem nyomtatvány (DOC, PDF)

4. Ferencvárosi lakbértámogatás
A Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező, ott életvitelszerűen élő, a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának a tulajdonában álló lakás bérlője részére nyújtható támogatás, amennyiben
a bérleményben élők egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 85.500,-Ft-ot,
és
a bérleményben élők bármelyike vagyonnal nem rendelkezik, és
szociális alapon lakbért fizető bérlő, és
lakása a kerületben meghatározott elismert lakásnagyságot nem haladja meg, és
a lakbértámogatás folyósításának ideje alatt lakbérhátralékot nem halmoz fel, vagy a már meglévő
lakbérhátraléka nem növekszik, és
a lakást részben vagy egészben lakás céljára használja, vagy a lakás használatát másnak nem engedi
át, és
a bérleményben élők összjövedelmének 5 %-a nem haladja meg a fizetendő lakbér összegét.
A lakbértámogatás ugyanazon lakásra csak egy kérelmezőnek állapítható meg, függetlenül a lakásban lévő
személyek számától.
A lakbértámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra, és a hivatal havonta
közvetlenül utalja a Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. részére.
A lakbértámogatás havi összege, a lakásban élők egy fogyasztási egységére jutó jövedelmétől függ, és nem
lehet kevesebb, mint 1.000,-Ft, valamint nem lehet több, mint 10.000,-Ft.
Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mellékletek:
-

a kérelmező és a bérleményben élő személyek jövedelemigazolását,
a Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. igazolását, ami tartalmazza a lakbér, valamint az
esetleges hátralék összegét,
érvényes lakásbérleti szerződést.

Hivatkozott jogszabályok:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testületének 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról 16. §
Ügy intézéséhez szükséges letölthető nyomtatványok:
Kérelem nyomtatvány (DOC, PDF)

5. Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás (adósságcsökkentési támogatás)
A polgármester adósságkezelési szolgáltatást nyújt a kerületben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező és ott életvitelszerűen elő személy részére, aki önhibáján kívül az általa lakott lakásra a lakhatással
kapcsolatos kiadásaival összefüggő adósságot halmozott fel.
Adósságcsökkentési támogatás igénybevételére jogosult, aki az adóssággal terhelt önkormányzati bérlakás
bérlője vagy magántulajdonú lakás tulajdonosa, és .
akinek lakhatással kapcsolatos költségeiből származó hátraléka meghaladja az 50.000.-Ft-ot, vagy
közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,
akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg 85.500.-Ftot,
aki a rendeletben meghatározott elismert lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik.
akinél a lakásban együtt élők egyike sem rendelkezik a Szociális törvényben meghatározott értékű
vagyonnal,
aki vállalja az adósságcsökkentési támogatás körébe bevont, őt terhelő adósság és az önkormányzat
által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének a megfizetését,
aki vállalja az önkormányzat fenntartásában működő Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központjával történő együttműködést és
az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
Hátraléknak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi tartozás bármelyike (vezetékes gáz-, áram, távhőszolgáltatás, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakó épületeknél,
háztömböknél központi fűtési díjtartozás), továbbá a közös költség hátralék, valamint az épület-és
fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék, és a lakbérhátralék.
Az adósságkezelési szolgáltatásba bevonható, a lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódó adósság felső
határa nem haladhatja meg a 400.000,-forintot.
Az adósságcsökkentési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő háztartások és személyek számától.
Az adósságcsökkentési támogatásra jogosult köteles az adósságkezelési tanácsadást igénybe venni, ennek
érdekében az adósságkezelési tanácsadójával együttműködni, és vele írásbeli megállapodást kötni.
Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg a kezelendő hátralék 75 %-át és összege
legfeljebb 300.000,-forint. A támogatás a határozatban megjelölt időponttól kezdődően legfeljebb 18 havi
részletekben nyújtható.
A hivatal az adósságcsökkentési támogatást az adósságkezelési tanácsadó jelzése alapján utólag, a
tárgyhónapot következő hónap 5. napjáig utalja át az adósságkövetelés jogosultjának.
Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a már e címen kifizetett összeget a külön
határozatban foglaltak szerint vissza kell téríteni, ha a jogosult
az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti,
az adósságcsökkentési támogatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal
kapcsolatos fizetési kötelezettségnek három hónapig nem tesz eleget,
aki lakása egészét vagy egy részét bérbe, albérletbe adja, használatra átengedi, vagy egyéb módon
hasznosítja,
aki a lakására tartási-, életjáradéki- vagy öröklési szerződést kötött,
ha a jogosult nem a valóságnak megfelelő adatokat közölt.
Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mellékletek:
-

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

Hivatkozott jogszabályok:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testületének 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról 17-23. §
Ügy intézéséhez szükséges letölthető nyomtatványok:
Kérelem nyomtatvány (DOC, PDF)

6. Védőoltások Ferencvárosban
A polgármester, a legalább kettő éve Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen is
Ferencváros közigazgatási területén élő törvényes képviselő kérelmére a tárgyévben a legfeljebb 3. életévüket
betöltő Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a kullancs terjesztette
agyvelőgyulladás, a Neisseria meningitidis „C” baktérium okozta fertőzések, rotavírus okozta hasmenés és
bárányhimlő megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott védőoltások összegét utólagosan megtéríti,
amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg, a gyermekét egyedül nevelő szülő
esetében a 114.000,-Ft-ot, valamint családban nevelkedő gyermekek esetében a 99.750,-F-ot.
A polgármester a fentebb említett védőoltások összegének utólagos megtérítését a Budapest IX. kerületi,
legalább kettő éve érvényes tartózkodási hellyel rendelkező törvényes képviselő kérelemére, legfeljebb a 3.
életévüket betöltött Budapest IX. kerületi tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére is engedélyezheti.
Továbbá a polgármester kérelemre a tárgyévben a 16., 17., 18., 19. és 20. életévét betöltött Budapest IX.
kerületi lakóhellyel rendelkezők részére a HPV elleni 9 komponensű, beadott védőoltások összegét utólagosan
megtéríti, amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 85.500,-Ft-ot.
A kérelmeket a kérelmezőnek, illetve kiskorú kérelmező esetében a törvényes képviselőnek a Polgármesteri
Hivatalhoz kell benyújtania, az oltás beadása napjától számított 3 naptári hónapon belül.
A pénzben megállapított támogatás a megadott folyószámlára történő utalással, valamint – annak hiányában –
postai úton kerül kifizetésre.
Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mellékletek:
-

a saját és gyermeke/gyermekei lakcímét és társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ) igazoló hatósági
igazolványok másolatait,
a család havi jövedelmének igazolását,
a védőoltás(ok) vételét igazoló, a törvényes képviselő nevére és lakcímére kiállított számlá(ka)t,
a védőoltás(ok) beadása megtörténtét igazoló orvosi igazolást.

Hivatkozott jogszabályok:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testületének 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról 33/A. §
Ügy intézéséhez szükséges letölthető nyomtatványok:
Kérelem nyomtatvány (DOC, PDF)

7. Ferencvárosi lakhatást segítő támogatás
Kérelemre a polgármester a lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli élethelyzetre tekintettel évente egyszeri
alkalommal legfeljebb 100.000 forint támogatást biztosíthat Budapest Főváros IX. kerületben lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is Ferencváros közigazgatási területén élő személy részére,
-

akinek családja a kérelmezett díjtartozásra adósságcsökkentési támogatásban nem részesül, vagy
aki a támogatást a lakbértartozására kéri és lakbértámogatásban nem részesül, vagy
akinek a családjában a kérelmezett díjtartozásra az adósságcsökkentési támogatás együttműködés
hiánya miatt nem került megszüntetésre, vagy
akinek a családjában a kérelmezett díjtartozás az adósságcsökkentési támogatás igénybe vételével
nem rendezhető, vagy
aki ugyanazon szolgáltatónál keletkezett díjtartozása kiegyenlítésére korábban még nem részesült
lakhatást segítő támogatásban.

Rendkívüli élethelyzet különösen:
-

a lakásbérleti jogviszony felmondásra került és a támogatás odaítélésével a kilakoltatás veszélye
elhárul, vagy
közös költség és közüzemi díjtartozása keletkezett és azt egyéb módon a kérelmező nem tudja
rendezni, vagy
a tartós kórházi kezelés, vagy
a kérelmező munkaviszonyból származó jövedelmemmel nem rendelkezik, vagy munkaviszonya
legalább 3 hónapja megszűnt és új munkahelyet nem tudott létesíteni, vagy
a családot ért elemi kár, vagy előre nem tervezhető, váratlan kiadás költsége merült fel, ami a
lakhatást veszélyezteti.

A lakhatást segítő támogatás a családban egy személy részére adható.

A lakhatást segítő támogatás a szolgáltatók részére kerül átutalásra, kivéve a családot ért elemi kár, vagy előre
nem tervezhető, váratlan kiadás esetén, mert ez esetben a támogatás a kérelmező részére kerül kifizetésre.

Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mellékletek (a rendkívüli élethelyzet igazolásához):
A lakhatást segítő támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
-

a lakásbérleti jogviszony felmondása,
a közös képviselő és a szolgáltatók igazolása a díjtartozásról,
a kórházi kezelést igazoló zárójelentés,
a munkaviszony megszűnését igazoló felmondás és az illetékes munkaügyi központ igazolása az
együttműködésről és arról, hogy álláskeresési támogatásban nem részesül,
igazolás a keletkezett kár mértékéről,
minden egyéb olyan okiratot, amivel kérelemben foglalt rendkívüli élethelyzetet alátámasztja,
a család utolsó havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat.

Fontos:A lakhatást segítő támogatásban részesített személy köteles visszafizetni a támogatás
összegét, amennyiben kérelme során a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tett, vagy
nem az adott célra használta fel a kapott támogatást.
Hivatkozott jogszabályok:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testületének 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról 37. §
Ügy intézéséhez szükséges letölthető nyomtatványok:
Kérelem nyomtatvány (DOC, PDF)

8. Ferencvárosi oktatási támogatás
(tanévenkénti egyszeri tankönyvtámogatás)
A polgármester tanévenként egyszeri tankönyvtámogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt:
a törvényes képviselő vagy a támogatásra jogosult kérelmére 10-12. osztályban, a Budapest IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott
és működtetett köznevelési intézmények (általános iskola és gimnázium) valamint Ferencvárosban működő
alapítványi fenntartású köznevelési intézmények Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos
tanulói részére, a kérelem mellékletét képező számlában foglalt összegig, de legfeljebb az 1. számú melléklet
szerint meghatározott összeghatárokig.
Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mellékletek:
kitöltött kérelem nyomtatvány,
tankönyvek ellenértékének igazolásaként a tankönyvcsomagról, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. által
kiállított számla másolata.
A támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje a tárgyév október 31. napja. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
A megállapított támogatás a kérelmező által megadott folyószámlára történő utalással, – annak hiányában –
postai úton kerül kifizetésre.
Hivatkozott jogszabályok:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testületének 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról 44. § (2) bekezedés b) pontja.
Ügy intézéséhez szükséges letölthető nyomtatványok:
Kérelem nyomtatvány (DOC, PDF)

9. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a
gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt. 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes
intézményi gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek – a szünidei
gyermekétkeztetésnek, továbbá a minden évben kétszeri (augusztus és november hóban), Erzsébet-utalvány
formájában nyújtandó természetbeni támogatásnak, valamint külön jogszabályokban meghatározott egyéb
kedvezményeknek az igénybevételére.
A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a) 145%-át, (41.325,-Ft) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a
ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a
Gyvt. 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek;
b) 135%-át (38.475,-Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön
számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,-Ft) húszszorosát vagy együtt számítva
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét.
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható
Erzsébet-utalvány formájában. Alapösszegű támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek részére 6.000,-Ft, és emelt összegű támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 6.500,-Ft.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a jogosultság megállapítása esetén, a benyújtás napjától 1 év
időtartamra kerül megállapításra.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más
törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie, melyet már megtehet a
korábbi jogosultság megszűnését megelőző három hónapban is.
A támogatásban részesülő személy a jogosultságában bekövetkezett változást /változásokat (pl:jövedelmi
viszonyok, lakcímváltozás, stb.) 15 napon belül köteles a támogatást megállapító hivatalnak bejelenteni,
melynek nem teljesítése esetén a kedvezmény megszüntetésre kerül, egyúttal a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen felvett ellátást vissza kell fizetni.
Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mellékletek:
-

jövedelemigazolások,
tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás.
oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói
jogviszonyról.

Hivatkozott jogszabályok:
-

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19.§-20./A. §
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (XI.10.)
Korm. rendelet 65-68.§

Ügy intézéséhez szükséges letölthető nyomtatványok:
Kérelem nyomtatvány (DOC, PDF)

10. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó
gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátása
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául
kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban,
korhatár
előtti
ellátásban,
szolgálati
járandóságban,
balettművészeti
életjáradékban,
átmeneti
bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy
olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály
hatálya alá tartozik.
Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mellékletek:
-

családba fogadást elrendelő határozat
nyugellátást, nyugdíjszerű ellátást igazoló irat
jövedelemigazolások

Hivatkozott jogszabályok:
-

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19.§ (1a)-20./A. §
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (XI.10.)
Korm. rendelet 65-68.§

Ügy intézéséhez szükséges letölthető nyomtatványok:
Kérelem nyomtatvány

11. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a szociálisan rászoruló családok
részére az egyes jogszabályokban meghatározott kedvezmények igénybevételére.
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg
kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező
időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetének fennállását.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét
szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők
bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként
nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a
településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben
vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében az (1) bekezdés a)-c)pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben a fentebbi
bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell
vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítását a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény kérelem formanyomtatvány A) és B) lapjának együttes kitöltésével kell kérelmezni.
A települési önkormányzat jegyzője a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító
határozatát tájékoztatásul megküldi annak a bölcsődének, nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézménynek,
ahol a gyermek bölcsődei ellátásban részesül, vagy amellyel a gyermek (nagykorúvá vált gyermek) óvodai,
tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll.
Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mellékletek:
nyilatkozat a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségről,
alacsony foglalkoztatottságról szóló igazolás (aktív korúak ellátását megállapító határozat, vagy az
illetékes foglalkoztatási szerv igazolása az együttműködésről).
oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói
jogviszonyról.
Hivatkozott jogszabályok:
-

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (XI.10.)
Korm. rendelet 83/A. §

Ügy intézéséhez szükséges letölthető nyomtatványok:
Kérelem nyomtatvány

12. Szünidei gyermekétkeztetés.
A települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő
kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (továbbiakban együtt: rászoruló
gyermekek) részére ingyenesen biztosítja.
A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési
önkormányzatnak kell gondoskodnia. A gyermek alatt a Gyvt. szerinti gyermek fogalom értendő, így a Ptk.
2:10. § (1) bekezdés szerinti kiskorúak számára kell a szolgáltatást megszervezni. Ennek megfelelően az
önkormányzatnak bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5 hónapos korától házasságkötéséig, de legfeljebb 18.
életévének betöltéséig kell a gyermekek szünidei étkeztetéséről gondoskodni.
A szünidei étkeztetés keretében tehát függetlenül attól, hogy a gyermek intézményi jogviszonnyal rendelkezike, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítani szükséges az alábbiak szerint:
- a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi szünet, valamint ezen
időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt
valamennyi munkanapon;
- a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi
munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, és az óvoda zárva
tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében főszabály szerint a déli meleg főétkezés helyben történő
elfogyasztásának megszervezéséről kell gondoskodni. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így
különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a
gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható.
A szünidei étkeztetés megszervezésével kapcsolatos önkormányzati feladatok
A jegyző írásban tájékoztatja a rászoruló gyermekek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét, akinek
gyermeke tekintetében a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet az adott év
- szeptember 1-jén fennáll, a szünidei étkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról,
valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról minden év
szeptember 15-ig,
- május 1-jén fennáll, május 15-ig.
A tájékoztatással egyidejűleg megküldésre kerül a Korm. rendelet 7. melléklete szerinti, a szünidei
gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges nyilatkozat/nyilatkozatok (minden jogosult gyermek részére).
A jegyző a tájékoztató címzettjeiről tájékoztatja a család- és gyermekjóléti szolgálatot, melynek munkatársai
felkeresik a rászoruló gyermeket nevelő családokat, és segítséget nyújtanak a nyilatkozat kitöltésében és
benyújtásában.
A nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével (évközi szünet: őszi, téli, tavaszi szünet) a tanév,
nevelési év során bármikor benyújtható, módosítható.
Az ügy intézéséhez szükséges kötelezően benyújtandó mellékletek:
nincs, az önkormányzat hivatalból értesíti az arra jogosultak körét.
Hivatkozott jogszabályok:
-

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
13. §, 13/A. § és 13/B. §

