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Ferencváros Önkormányzata a 2019/2020. tanévtől az alábbi támogatási formákat nyújtja a
ferencvárosi tanulók és a róluk gondoskodó család részére.
Kérem, hogy az osztályfőnököket és a szülőket a támogatási lehetőségekről tájékoztatni
szíveskedjen.
1. Ferencvárosi oktatási (tankönyv) támogatás
Ferencváros Önkormányzata továbbra is változatlan mértékben biztosítja a Ferencvárosi
oktatási támogatást (tankönyv-támogatás), melyet a jövőben egységes eljárásrend szerint a
szülőnek, törvényes képviselőnek vagy a támogatásra jogosultnak kell igényelni. Tankönyvtámogatást igényelni, az előző évektől eltérően a 2019/2020. tanévtől az egyházi és
alapítványi fenntartású iskolában tanulók esetén is kérelem benyújtásával lehet.
A támogatás azon IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos tanulók részére
igényelhető, akik a Belső-Pesti Tankerületi Központ által a IX. kerületben működtetett,
valamint Ferencvárosban működő egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési
intézményben folytatják tanulmányaikat 10-12. évfolyamokon.
A támogatás megállapításához az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
a) a tanuló törvényes képviselője illetve a támogatásra jogosult által kitöltött kérelemnyomtatvány,
b) tankönyvek ellenértékének igazolásaként a tankönyvcsomagról kiállított számla
másolata,
c) tankönyvek ellenértékének kiegyenlítéséről szóló bizonylat másolata, (készpénzes
befizetés feladóvevénye, átutalással teljesített kiadás esetén a teljesítés igazolására
vonatkozó bankszámla-kivonat).
Amennyiben kérelmező a tankönyvcsomag árát banki átutalással teljesítette, úgy a
kérelem mellékletét képző átutalási bizonylatnak tartalmaznia kell a kérelemben
nevezett gyermek(ek) és a kiegyenlített számla(k) beazonosítására alkalmas
információkat {gyermek(ek) neve, tankönyvcsomag számlájának számlaszáma(i)}.
d) IX. kerületi lakóhely igazolásául a támogatásra jogosult gyermek lakcímet igazoló
hatósági igazolványának másolata,
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A támogatás mértéke a benyújtott kérelem mellékletét képező számlában foglalt összeg, de
legfeljebb a 8/2015. (II.24.) számú a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról
szóló önkormányzati rendelet 1. számú melléklet szerint meghatározott maximális összeg:
évfolyam

Ft/fő

10. évfolyamon

25.700

11. évfolyamon

24.000

12. évfolyamon

18.800

A kérelem benyújtásának határideje a 2019/2020. tanév tekintetében: 2019. október 31.
napja.
2. Ferencvárosi iskolakezdési támogatás
Ferencváros önkormányzata a törvényes képviselő kérelmére évente egyszeri alkalommal
Ferencvárosi iskolakezdési támogatást nyújt:
- a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy
- a kettő- vagy többgyermekes, vagy
- a tartósan beteg gyermeket nevelő családok
nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolák) Budapest IX. kerületben lakóhellyel
rendelkező és életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben tartózkodó tanulók részére.
A támogatás összege tanulónként 12.000,- Ft. Ferencváros Önkormányzata ezzel az
intézkedésével is könnyíteni szeretné a rászoruló családok beiskolázási terheit.
A kérelem tárgyév augusztus 15. napjától október 31. napjáig nyújtható be.
3. Ferencvárosi gyermekétkeztetési támogatás
Állami, egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési intézményekben Budapest IX. kerületi
lakóhellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó, szociálisan rászoruló családok
nappali tagozatos gyermekei, tanulói részére az étkezésük biztosításához kérelemre
gyermekétkeztetési kedvezményt nyújt.
A szociálisan rászorult családok esetében:
- amennyiben a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az 71.250,forintot, a térítési díj csökkentésének mértéke 25 %,
- amennyiben a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az 57.000,forintot, a térítési díj csökkentésének mértéke 50 %.
Amennyiben a gyermek vagy a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
úgy a gyermekétkeztetési támogatás nem állapítható meg a számára.
4. Jogosítvány megszerzésének támogatása a Ferencvárosban
Az önkormányzat a kerületben legalább egy éve lakóhellyel rendelkező tanulók részére az
érettségi letételéig a „B” típusú jogosítvány megszerzéséhez 50.000,- Ft/fő összegben
támogatást nyújt.

2

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA - ALPOLGÁRMESTER

5. Élelmiszertámogatás
Az élelmiszertámogatás a kerületben lakóhellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen
tartózkodó, a tárgyévben 70. életévét betöltő, valamint a 70. életévnél idősebb személyeknek,
illetve a három- vagy többgyermekes családok számára nyújtható év eleji, idényjellegű
támogatás.
A kérelmek benyújtásának határideje tárgyév március 31. napja.
A támogatás összege személyenként, illetve gyermekenként egységesen 5.000,- forint.
6. Ferencvárosi karácsonyi támogatás

Karácsonyi támogatásra való jogosultságot szerezhet a Budapest IX. kerületben lakóhellyel
rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó személy. A Képviselő-testület 2019. júniusi
döntésével kiterjesztette a támogatási jogosultságot már a két gyermeket nevelő családok
részére is. A karácsonyi támogatásra jogosultak köre: a rendszeres nyugellátásban, illetve
rendszeres nyugdíjszerű ellátásban részesülők, a tartósan, vagy súlyosan beteg gyermeket
nevelők, valamint a kettő vagy annál több gyermeket nevelő családok, az időskorúak
járadékában részesülők, az egészségkárosodásukra tekintettel Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, a Ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatásban
részesülők.
A karácsonyi támogatásra való egy főre jutó jövedelemhatár/korlát egységesen 85.500,-Ft.
A kérelmek benyújtási ideje tárgyév szeptember 15. napjától november 30. napjáig tart.
A támogatás családonként egy személy részére állapítható meg. Mértéke a jövedelem
függvényében 6, 8 vagy 12 ezer forint.
7. Ferencvárosi rendkívüli támogatás

Az önkormányzat rendkívüli támogatást nyújt évente legfeljebb négy alkalommal a
kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó,
a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére, akik emiatt
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.
A létfenntartást veszélyeztető, vagy a rendkívüli élethelyzetet jelentő kiadások különösen:
betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítéséhez, vagy a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódó
kiadások.
A rendkívüli támogatás egy főre jutó jogosultsági jövedelemhatára az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-a, azaz 57.000,- Ft. Egyedülálló kérelmező, illetve
egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, vagy ha a családban magasabb
összegű családi pótlékkal rendelkező személy él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-a, azaz 71.250,- Ft.
8. Ferencvárosi diák bérlet
Kérelemre a polgármester helyi utazási bérlet támogatást nyújthat a tanév idejére a Budapest
IX. kerületben legalább 6 hónapja lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott
életvitelszerűen élő, a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
nappali tagozaton tanulók részére, akik iskolalátogatási kötelezettségüknek folyamatosan
eleget tesznek és más jogcímen nem jogosultak helyi utazási kedvezmény igénybe vételére.
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A helyi utazási bérlet támogatás havi összege a közoktatásban tanulók részére vásárolható
havi Budapest-bérlet teljes árával azonos összeg (2019. évben 3.450,-Ft), melynek (a
kérelmező által megadott folyószámlára vagy postai úton történő) folyósítására a támogatás
jogosultja részére megvásárolt – tárgyhónap elsejétől érvényes – havi bérletszelvény tárgyhó
10-éig történő bemutatását követően kerül sor.
A helyi utazási bérlet támogatást az iskolalátogatási kötelezettség megszegése (10 órát
meghaladó igazolatlan hiányzás) esetén, az arról való tudomásszerzés hónapjának végével
meg kell szüntetni, és újabb kérelem 2 hónapon belül nem nyújtható be. Ismételten a helyi
utazási bérlet támogatás – egyéb feltételek fennállása mellett – csak akkor állapítható meg, ha
a tanulónak a megszüntetést követően nincs igazolatlan hiányzása.
9. Ferencvárosi internet támogatás

Kérelemre a polgármester internet használati díj támogatást állapít meg annak a Budapest IX.
kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott életvitelszerűen élő
személynek, aki a tárgyévben a 14. életévét betölti, de 24. életévét még nem töltötte be.
A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától állapítható meg, de legkorábban
szeptember 1. napjától január 31. napjáig a tanév első félévére, valamint február 1. napjától
június 30. napjáig a tanév második félévére szóló időtartamra.
Az internet támogatás összege havonta 2.000,- Ft, melynek folyósítása a tanulmányi félév
időszakára egy összegben (legfeljebb 5x2000, azaz 10 ezer Ft), a kérelmező által megadott
folyószámlára történő utalással, – annak hiányában – postai úton kerül kifizetésre.
10.Védőoltások támogatása
A legalább kettő éve Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen is
Ferencváros közigazgatási területén élő, vagy legalább kettő éve érvényes tartózkodási hellyel
rendelkező törvényes képviselő kérelmére a tárgyévben a legfeljebb 3. életévüket betöltő
Budapest IX. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére
• a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás,
• a Neisseria meningitidis „C” baktérium okozta fertőzések,
• a rotavírus okozta hasmenés, és
• a bárányhimlő,
megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott védőoltások összegét az önkormányzat
utólagosan megtéríti. A támogatás feltétele, hogy a család egy főre jutó havi jövedelme ne
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
a) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 400 %-át,
b) családban nevelkedő gyermekek esetében 350 %-át.
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 az oltás beadása napjától számított 3 naptári hónapon belül beadott kérelem esetén,
amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 300 %-át.
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A kérelem formanyomtatvány mellé mellékelni szükséges a saját és gyermeke/gyermekei
lakcímét és társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ) igazoló hatósági igazolványok
másolatait és a család havi jövedelmének igazolását, a védőoltás(ok) vételét igazoló, a
törvényes képviselő nevére és lakcímére kiállított számlá(ka)t, valamint a védőoltás(ok)
beadása megtörténtét igazoló orvosi igazolást.

Budapest, 2019. szeptember 25.
Tisztelettel:
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
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