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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
14/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet,
valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése 
a) az 1–7. § tekintetében a szociális igazgatásról és szo-

ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 132. § 
(4) bekezdés g) pontjában, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felha-
talmazás alapján, és a szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4/A. § (2) 
bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekez-
désében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 
32. § (1) és (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésé-
ben, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésé-
ben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (2) és (4) 
bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében, 
továbbá 

b) a 8. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és termé-
szetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továb-
biakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép:

„1. §

A rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott Margitszigetre, valamint a Margit-
szigeten fekvő ingatlan címén lakóhellyel rendelkező sze-
mélyekre terjed ki.”

2. §

A Rendelet 2. § (2)–(3) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

„(2) A települési támogatásról a Fővárosi Közgyűlés-
től átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző dönt.

(3) A Fővárosi Önkormányzat a személyes gondos-
kodás keretébe tartozó alapellátásokat és szakosított 
el látásokat a kijelölt fővárosi intézményeken keresztül 
nyújtja.”

3. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(1) A pénzbeli ellátásokra való jogosultságot úgy kell 
megállapítani, hogy az elősegítse a kérelmező létfenntar-
tását. A szociálisan rászoruló személynek – e rendeletben 
foglalt feltételek fennállása esetén – egy alkalommal csak 
egy jogcímen állapítható meg települési támogatás. Nem 
állapítható meg települési támogatás az egészségkároso-
dási és gyermekfelügyeleti támogatásban, foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban vagy időskorúak járadékában 
részesülő kérelmező részére.”

4. §

A Rendelet III. Fejezet helyébe a következő fejezet 
lép:

„III. fejezet

Települési támogatás

11. §

(1) Az e rendelet alapján kifizetett települési támoga-
tás felhasználását helyszíni szemle, nyilatkozatkérés, a 
szociális munkás igazolása, nyugta, számla vagy bizony-
lat alapján kell ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél hitelt 
érdemlően nem tudja igazolni a támogatás felhasználá-
sát, akkor 3 hónapig nem részesíthető újabb települési 
támogatásban. A kizárásról a Fővárosi Közgyűléstől át-
ruházott hatáskörben eljárva a főjegyző dönt.

(2) A felhasználást igazoló dokumentumot a települési 
támogatás kifizetését követő 8 napon belül be kell mutat-
ni vagy meg kell küldeni.
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7. Rászorulók települési támogatása

12. §

(1) Azon személy részére, akinek a családjában az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő 
esetén 160%-át és aki
a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások miatt, 

vagy
b) betegség miatti gyógyszerkiadások miatt, vagy
c)  életkörülményeit javító, azonban a szociális ellátó 

rendszer más forrásaiból nem biztosítható szükséglete 
kielégítése miatt

anyagi segítségre szorul, egyszeri települési támogatás 
állapítható meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rászorultságot orvos, szo-
ciális munkás, vagy családsegítő szolgálat munkatársa 
által kiállított, 8 napnál nem régebbi igazolással kell alá-
támasztani. 

(3) A rászorulók települési támogatásának összege 
10 000 forint, amelyet egy naptári évben legfeljebb négy 
alkalommal lehet megállapítani. 

(4) A kérelmező részére kifizetett támogatást arra a 
célra kell felhasználni, amelyre tekintettel a támogatást 
megállapították.

8. Temetési támogatás

13. §

(1) Azon személy részére, aki a meghalt közeli hozzá-
tartozója eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési 
költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását 
veszélyezteti, rendkívüli települési támogatásként temeté-
si támogatás állapítható meg.

(2) A temetési támogatás megállapítása iránti kére-
lemhez csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező 
nevére kiállított számla eredeti példányát és be kell mu-
tatni a halotti anyakönyvi kivonatot. A megállapított tá-
mogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét 
– az arról szóló határozat számával együtt – a temeté-
si számlára rá kell vezetni és a kérelmezőnek vissza kell 
adni.

(3) Egy haláleset kapcsán kizárólag egy fő részére ál-
lapítható meg temetési támogatás. 

(4) A temetési támogatás összege a fővárosban legol-
csóbb temetés költségének 20%-a.

(5) A fővárosban legolcsóbb temetés költségét a Buda-
pesti Temetkezési Intézet Zrt. által közölt adatok alapján 
kell megállapítani.

9. Dunai árhullám miatti települési támogatás

14. §

(1) A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben 
eljárva a főjegyző rendkívüli települési támogatást álla-
píthat meg a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott területét érintő dunai árhullám okozta károk 
enyhítésére azon károsult családok részére, akik ottho-
nukból az árvíz miatt kiköltözésre kényszerültek, továb-
bá az árvízzel sújtott területen lakásként bejegyzett ingat-
lanban életvitelszerűen tartózkodtak.

(2) A dunai árhullám miatti települési támogatás ösz-
szege családonként 50 000 Ft.”

5. §

A Rendelet 23. § (2)–(4) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„(2) A szociális alapszolgáltatás iránti írásbeli ké-
relmet az ellátást igénylőnek, vagy törvényes képviselő-
jének kell a Főpolgármesteri Hivatalnál benyújtania a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igény-
bevételéről szóló SzCsM rendelet 3. § (1)–(3) bekezdé-
sében foglaltaknak megfelelően. A kérelem előterjeszté-
sekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételéről szóló SzCsM rende-
let 1. melléklet:
a) I. része szerinti orvosi igazolást, vagy a fekvőbeteg 

gyógyintézeti ellátása ideje alatt, illetve annak meg-
szűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a 
kórházi zárójelentést,

b) II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, a jövedelmet 
igazoló bizonylatok egyidejű csatolásával,

c) nyilatkozatot – a családsegítés kivételével – arra vo-
natkozóan, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál 
valamilyen alapszolgáltatást,

d) étkeztetés igénybevétele esetén e rendelet 24. § (2) be-
kezdése alapján a szociális rászorultságot bizonyító 
igazolásokat.

(3) A kérelmet a Főpolgármesteri Hivatal legkésőbb 
nyolc napon belül továbbítja a kijelölt intézmény vezető-
je részére. A kérelemről a kijelölt intézmény vezetője dönt 
és írásban értesíti a kérelmezőt. Amennyiben kérelmező 
az intézményvezető döntését vitatja, a döntés kézhezvéte-
létől számított nyolc napon belül a főjegyzőhöz fordulhat, 
a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva 
a főjegyző határozattal dönt az ellátás igénybevételére 
irányuló kérelemről.
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(4) A családsegítés jövedelmi viszonyoktól függetle-
nül igényelhető.”

6. §

A Rendelet 2. melléklet „Kérelem önkormányzati se-
gély megállapításához” címe helyébe a „Kérelem telepü-
lési támogatás megállapításához” cím lép.

7. §

Hatályát veszti a Rendelet 

1. 6. § (2) bekezdés e) pontja, valamint (7)–(8) bekezdése,

2. 8–10. §-a, 

3. 16–21. §-a,

4. 3–5. melléklete. 

8. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. ren-
delet 8. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatban és önkormányzati rendeletben a 
főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke) 22. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. Dönt a települési támogatásról, a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások térítési dí-
ját vitató jogorvoslati kérelemről, továbbá ingyenes ellá-
tásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem 
rendelkezik. Ellenőrzi a kifizetett települési támogatás 
felhasználását, dönt a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
felvett települési támogatás visszafizettetéséről és a tele-
pülési támogatásokból való kizárásról.

103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 2. § (2), 7. §, 11. § (1), 
27. § (6)–(7)”

9. §

Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.  Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat feladatrendszere 2013-ban 
a főváros közigazgatási területével összefüggő egyes tör-
vények módosításáról szóló 2013. évi CXXVIII. törvény, 
valamint a főváros közigazgatási területével összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 255/2013. 
(VII. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését követően je-
lentősen átalakult, kiegészült. A Fővárosi Önkormányzat 
ugyanis 2013. július 20-án közvetlenül igazgatott terület-
ként megkapta a Margitszigetet, és így olyan feladatok 
ellátására is köteles lett, amelyeket eddig a fővárosban a 
kerületek láttak el.

A szociális jellegű feladatok teljesítése érdekében a 
Fővárosi Közgyűlés megalkotta a szociális rászorultság-
tól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális el-
látásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
térítési díjakról szóló 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. ren-
deletét (továbbiakban: Rendelet). 

2014 végén a Rendelet jogi alapjait meghatározó, 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) előírásaiban 
jelentős módosításokat vezetett át egyrészt a Magyaror-
szág 2015. évi központi költségvetésének megalapozásá-
ról szóló 2014. évi XCIX. törvény, másrészt a 2014. évi 
CI. törvény.

Jelentősen megváltoztak a különböző juttatásokat, el-
látásokat nyújtó és megállapító szervek, módosultak az 
ellátások feltételei, jogcímei, amelyek mind megkövete-
lik, hogy a Fővárosi Közgyűlés módosítsa és a hatályos 
törvényi szabályozáshoz igazítsa Rendeletét.

Részletes indokolás

1. §

Meghatározza a Rendelet személyi hatályát, azon sze-
mélyek körét, akik a Fővárosi Önkormányzat által a Ren-
delet alapján nyújtott szociális ellátásokban részesülhet-
nek. 

2. §

Kimondja, hogy az önkormányzati segélyek helyé-
be lépő települési támogatások odaítéléséről a Fővárosi 
Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző dönt, és 
rögzíti azt is, hogy a személyes gondoskodás keretébe 
tartozó ellátásokat a kijelölt fővárosi intézmény nyújtja.

3. §

Az önkormányzati segélyek helyébe lépő települési 
támogatások, valamint az új ellátási formaként létreho-
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zott egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támoga-
tás miatti pontosításokat tartalmazza.

4. §

Meghatározza az új települési támogatások elnevezé-
seit, feltételeit és a juttatható támogatások összegét.

5. §

Meghatározza a pénzbeli szociális ellátások iránti 
kérelem benyújtásának módját (formanyomtatványon), 
mellékleteit és a benyújtás helyét. Meghatározza, hogy a 
szociális szolgáltatások igénylése iránt a Főpolgármeste-
ri Hivatalhoz benyújtott kérelmet nyolc napon belül to-
vábbítani kell az ellátás nyújtására kijelölt intézmény ré-
szére.

6. §

Módosítja a Rendelet 2. mellékletének címét.

7. §

Meghatározza a Rendeletből hatályát vesztő rendel-
kezéseket.

8. §

A főjegyző által történő feladatellátás érdekében mó-
dosítja az SZMSZ-t.

9. §

Meghatározza a rendelet hatálybalépésének időpont-
ját. 

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
15/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok 
rendkívüli települési támogatásáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése 
a)  1–13. § tekintetében a szociális igazgatásról és szoci-

ális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) 
bekezdés g) pontjában, 134/E. §-ában kapott felhatal-
mazás alapján, és a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4/A. § (1) be-
kezdés a) pontjában, 7. §-ában, 10. § (1) bekezdésé-
ben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § 
(1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § 
(3)–(7) bekezdésében meghatározott feladatkörében, 

b)  a 14. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskö-
rében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pont-
jában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya azokra a Budapest közigazgatási te-
rületén tartózkodó személyekre terjed ki, akik
a)  bejelentett lakóhellyel nem rendelkeznek, 
b) fővárosi kerületben településszintű lakóhellyel rendel-

keznek, 
c)  bejelentett lakóhelyük a főváros területén lévő hajlék-

talanszállás, vagy
d)  olyan rászoruló személyek, akiknek a Fővárosi Ön-

kormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet 
nélkül, a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
7. § (1) bekezdése alapján köteles rendkívüli települé-
si támogatást biztosítani, ha ennek hiánya a rászoru-
lóknak az életét, testi épségét veszélyezteti, így 
da) azokra a személyekre, akik éjszakáikat a főváros 

közterületein, vagy a főváros területén lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiségben, vagy a fővá-
ros területén lévő hajléktalanszálláson töltik, és 
ezt a hajléktalanszálló vezetőjének, vagy a Buda-
pesten bejegyzett utcai szociális szolgálat koordi-
nátorának 8 napnál nem régebbi, 1. melléklet sze-
rinti igazolásával bizonyítják, vagy

db) azokra a személyekre, akik egyéb okból (elemi 
kár, baleset, bűncselekmény stb.) kerültek életü-
ket, testi épségüket veszélyeztető helyzetbe.

2. A rendkívüli települési támogatások megállapítása

2. §

(1) A rendkívüli települési támogatásra való jogosult-
ságot úgy kell megállapítani, hogy az elősegítse a haj-
léktalan személy létfenntartását. A szociálisan rászoruló 
személynek – e rendeletben foglalt feltételek fennállá-
sa esetén – egy adott alkalommal csak egy jogcímen ál-
lapítható meg támogatás, a 11. § (2) bekezdés b), c) és 
d) pontban meghatározott rendkívüli támogatások kivé-
telével, amelyek más támogatások mellett is megállapít-
hatók.

(2) A rendkívüli települési támogatásra való jogosult-
ság megállapítása kérelemre vagy hivatalból indul. A ké-
relmet a Főpolgármesteri Hivatal Hajléktalanok Informá-
ciós Irodáján (Budapest VIII. kerület, Könyves Kálmán 
körút 84.) (a továbbiakban: Hajléktalanok Információs 
Irodája), ügyfélfogadási időben lehet benyújtani a 2. mel-
léklet szerinti formanyomtatványon, vagy postai úton le-
het megküldeni.

(3) A rendkívüli települési támogatás megállapításáról 
a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a 
főjegyző határozattal dönt.

3. §

A kérelemben foglaltakat a következő hatósági igazol-
ványokkal és igazolásokkal kell alátámasztani:
a) a személyazonosságot a személyazonosság igazolásá-

ra alkalmas hatósági igazolvánnyal, a lakcímet a lak-
címet is tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal 
vagy a lakcímről szóló hatósági igazolvánnyal kell 
igazolni,

b) a jövedelemről jövedelemnyilatkozatot kell tenni,
c)  az 1. § a)–c) pontjai szerinti helyzetet a lakcímkártya 

szerinti hajléktalanszálló vezetőjének, vagy a Buda-
pesten bejegyzett utcai szociális szolgálat koordináto-
rának 8 napnál nem régebbi, 1. melléklet szerinti iga-
zolásával kell igazolni.

4. §

(1) A rendkívüli települési támogatást a Hajléktalanok 
Információs Irodáján kell készpénzben kifizetni. 

(2) A rendkívüli települési támogatásról a kérelem be-
nyújtásától, vagy az eljárás hivatalból való megindítását 
követő 15 napon belül kell dönteni.
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3. A rendkívüli települési támogatás felhasználásának 
ellenőrzése

5. §

(1) A rendelet 7–11. §-ai alapján kifizetett rendkívüli 
települési támogatás felhasználását a Fővárosi Közgyű-
léstől átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző a szo-
ciális munkás igazolása, nyugta, számla vagy bizonylat 
alapján ellenőrizheti.

(2) Amennyiben az ügyfél – az előzetes írásbeli tá-
mogatás ellenére – hitelt érdemlően nem tudja igazol-
ni a támogatás felhasználását, akkor 3 hónapra kizárható 
a rendkívüli települési támogatásból, a 11. § (2) bekez-
dés b), c) és d) pontjaiban megállapított támogatások ki-
vételével. 

(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett rend-
kívüli települési támogatás összegét az Szt. 17. §-a alap-
ján, az ott meghatározottak szerint vissza kell fizettetni, 
ezen kötelezettségről a Fővárosi Közgyűléstől átruházott 
hatáskörben eljárva a főjegyző határozatban rendelkezik.

II. fejezet

Rendkívüli települési támogatás

6. §

Rendkívüli települési támogatást az a fővárosban tar-
tózkodó, e rendelet 1. §-ában meghatározott személy 
kaphat, akinek a megélhetése más módon azért nem biz-
tosított, mert nincs jövedelme, vagy jövedelem esetén az 
egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 150%-át, egyedül élő esetében annak 170%-át.

4. Munkaképtelen személyek rendkívüli települési 
támogatása

7. §

(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg 
annak a fővárosban tartózkodó, e rendelet 1. § c) és d) 
pontjában meghatározott személynek, aki munkaképte-
len.

(2) A munkaképtelenség igazolására a hajléktalan-
ellátás keretében működő háziorvosi rendelő, vagy a haj-
léktalan ellátás keretében működő Egészségügyi Cent-
rum orvosa által kiadott, a munkaképtelenség időtartamát 
megjelölő igazolás fogadható el.

(3) E támogatást egy naptári évben egy alkalommal, 
legfeljebb 3 havi időtartamra lehet megállapítani, kifize-
tése havonta történik.

(4) A rendkívüli települési támogatás havi összege 
7 000 forint. Ha azonban a jogosult jövedelme az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át 
meghaladja, akkor a megállapítható rendkívüli települési 
támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 10%-a, de legalább 3 000 forint.

5. Munkába álló személyek rendkívüli települési 
támogatása

8. §

(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg 
a munkába álló jövedelem nélküli, fővárosban tartózko-
dó, e rendelet 1. § c) és d) pontjában meghatározott sze-
mélynek.

(2) E támogatást egy naptári évben egy alkalommal le-
het megállapítani.

(3) E támogatás a munkába állást követő 15 napon be-
lül beadott kérelem esetén adható.

(4) A munkaviszonyt olyan munkaszerződéssel kell 
igazolni, amely megfelel a Munka Törvénykönyve irány-
adó rendelkezéseinek.

(5) A rendkívüli települési támogatás összege 25 000 
forint.

6. Jövedelem nélküli személyek rendkívüli települési 
támogatása

9. §

(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg 
annak a munkaképes, fővárosban tartózkodó, e rendelet 
1. § c) és d) pontjában meghatározott személynek, akinek 
jövedelme nincs és egyéb ellátásra sem jogosult, továb-
bá a munkaügyi központ, vagy rehabilitációs hatóság ál-
tal kiállított igazolás alapján együttműködőnek minősül. 

(2) Ezt a támogatást egy naptári évben legfeljebb négy 
alkalommal lehet megállapítani, amennyiben a kérelme-
ző együttműködése minden alkalommal igazolható.

(3) Az a kérelmező, aki korábban már rendkívüli te-
lepülési támogatásban részesült a 8. § alapján, a támo-
gatás kifizetését követő három hónapon belül nem ré-
szesülhet az e §-ban meghatározott rendkívüli települési 
támogatásban.

(4) A rendkívüli települési támogatás összege alkal-
manként 7 000 forint.
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7. Temetési költségekre adható rendkívüli települési 
támogatás

10. §

(1) Azon fővárosban tartózkodó, e rendelet 1. §-ában 
meghatározott személy részére, aki elhunyt közeli hoz-
zátartozója eltemettetéséről gondoskodott, de a temeté-
si költségek viselése a saját vagy családja létfenntartását 
veszélyezteti, rendkívüli települési támogatás állapítható 
meg (temetési támogatás).

(2) A temetési támogatás megállapítása iránti kérel-
met az elhunyt személy halálát követő négy hónapon be-
lül lehet benyújtani, de legfeljebb a számla kiállításától 
számított három hónapon belül. Csatolni kell a temetés 
költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti 
példányát, és be kell mutatni az eredeti halotti anyaköny-
vi kivonatot. A megállapított támogatás összegét vagy a 
kérelem elutasításának tényét – az arról szóló határozat 
számával együtt – a temetési számlára rá kell vezetni és 
azt a kérelmezőnek vissza kell adni. 

(3) Egy haláleset kapcsán kizárólag egy fő részére ál-
lapítható meg temetési támogatás.

(4) A temetési támogatás összege a fővárosban legol-
csóbb temetés költségének 20%-a.

(5) A fővárosban legolcsóbb temetés költségét a Buda-
pesti Temetkezési Intézet Zrt. által közölt adatok alapján 
kell megállapítani. 

(6) Ha a jogosult kéri, és az eredeti halotti anyaköny-
vi kivonatot bemutatja, a temetési támogatás a temetés 
költségeinek kifizetésére előre is adható. Az előleg teme-
tési költségekre való felhasználásával a temetést követő 
nyolc napon belül, a kérelmező nevére kiállított számla 
eredeti példányának bemutatásával el kell számolni. Er-
ről a kötelezettségről a megállapító határozatban a kérel-
mezőt tájékoztatni kell.

8. Krízis települési támogatás

11. §

(1) A fővárosban tartózkodó, e rendelet 1. §-ában meg-
határozott személyeknek rászorultság esetén egy naptári 
évben legfeljebb egy alkalommal rendkívüli települési 
támogatás állapítható meg (krízis települési támogatás).

(2) Krízis települési támogatás állapítható meg 
a) annak a személynek, akinek élete, testi épsége a tá-

mogatás nélkül veszélybe kerülne, és ezt a helyzetet 8 
napnál nem régebbi okirattal (pl.: rendőrségi jegyző-
könyv, hajléktalanellátó szervezet igazolása) igazolja, 

b) annak a nőnek, aki várandósságát Terhességi Kis-
könyvvel vagy orvos által igazolja,

c) annak a személynek, aki családjában kiskorú gyerme-
ket nevel és a gyermek iskoláztatásához, vagy a gyer-
mek eltartásához, ellátásához segítségre szorul, és ezt 
családsegítő, gyermekjóléti szolgálat 8 napnál nem ré-
gebbi igazolásával alátámasztja, vagy

d) annak a személynek, akinek a nevelésbe vett gyerme-
kével való kapcsolattartáshoz segítségre van szüksé-
ge, és ezt hatóság által kiállított igazolással, határozat-
tal, bizonyítvánnyal igazolja. 

(3) A krízis települési támogatás összege 7 000 forint.

III. fejezet

Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a hajléktalanok pénzbeli szociá-
lis ellátásának egyes kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) 
Főv. Kgy. rendelet.

13. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. melléklet (A Köz-
gyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban és 
önkormányzati rendeletben a főjegyzőre átruházott ha-
táskörök jegyzéke) 14. pont helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„14. Dönt a rendkívüli települési támogatás megálla-
pításáról. Ellenőrzi a kifizetett rendkívüli települési tá-
mogatás felhasználását, továbbá dönt a jogosulatlanul 
és rosszhiszeműen felvett rendkívüli települési támoga-
tás visszafizetéséről és a rendkívüli települési támogatás-
ból való kizárásról.

15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. r. 2. § (3), 5. § (1), (3)

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 7. § (1), 45. §”

(2) Hatályát veszti az SZMSZ 8. melléklet (A Köz-
gyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban és 
önkormányzati rendeletben a főjegyzőre átruházott ha-
táskörök jegyzéke) 15. pontja. 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi. III. törvény önkormányzati segélyezésre vonatko-
zó rendelkezéseit oly módon változtatta meg, hogy kö-
telező jelleggel írja elő minden települési önkormányzat 
számára, miszerint 2015. február 28-ig egy új, települé-
si támogatás néven bevezetésre kerülő ellátási formáról 
alkosson rendeletet a korábbi önkormányzati  segélyek 
helyett. A települési támogatás a kiadáskompenzációs 
ellátások családjába tartozik, szociális és jövedelmi prob-
lémák esetén, továbbá a válsághelyzetekben lévő rászo-
rulóknak nyújtható általa segítség. 

A törvényi rendelkezések szerint Budapest Főváros 
Önkormányzatának a főváros területén élő hajléktalanok 
rendkívüli települési támogatásáról kell rendeletet alkot-
nia. A Fővárosi Önkormányzat települési támogatással a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe ke-
rült, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartá-
si gonddal küzdő hajléktalan személyeken kíván segíte-
ni, különösen azokon, akik maguk is megtesznek minden 
tőlük elvárhatót saját sorsuk, helyzetük, életük javítására.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza a rendelet területi és személyi hatályát, 
azon személyek körét, akik a Fővárosi Önkormányzat ál-
tal nyújtott rendkívüli települési támogatásban részesül-
hetnek. 

2. §-hoz

Rendelkezik a rendkívüli települési támogatás meg-
állapításának általános szabályairól, továbbá kimondja, 
hogy – bizonyos kivételekkel – egy alkalommal csak egy 
jogcímen állapítható meg juttatás.

Szabályozza a települési támogatás iránti kérelem be-
nyújtásának módját (formanyomtatványon) és helyét. 

3. §-hoz

Szabályozza a személyazonosítás módját, előírja a ké-
relmező részére jövedelemnyilatkozat tételét, meghatá-
rozza a benyújtandó igazolásokat.

4. §-hoz

Meghatározza a rendkívüli települési támogatás kifi-
zetésének módját és a kérelem elbírálásának határidejét.

5. §-hoz

Szabályozza a rendkívüli települési támogatás fel-
használásának ellenőrzését, meghatározza a bekérhető 
igazolásokat, és rendelkezik a rosszhiszeműen és jogo-
sulatlanul felvett rendkívüli települési támogatás vissza-
fizettetéséről.

6. §-hoz 

Meghatározza az egy főre jutó családi jövedelem felső 
határát, amely felett rendkívüli települési támogatás már 
nem állapítható meg. 

7. §-hoz 

Lehetővé teszi a munkaképtelen hajléktalanok rend-
kívüli települési támogatását, meghatározza ennek felté-
teleit. Kimondja, hogy a munkaképtelenség igazolására 
kizárólag a hajléktalanellátás keretében működő házior-
vosi rendelő, illetve Egészségügyi Centrum orvosa által 
kiadott igazolás fogadható el.

8. §-hoz

A munkába álló hajléktalan személyek részére bizto-
sított rendkívüli települési támogatás útján segítséget kí-
ván nyújtani a munkakezdés költségeinek fedezésére (pl. 
bérlet vásárlása).

9. §-hoz

A jövedelemmel nem rendelkező hajléktalan szemé-
lyek részére juttatható rendkívüli települési támogatás 
feltételeit határozza meg. Az ellátás egy naptári évben 
négy alkalommal vehető igénybe. Aki megkapta a mun-
kába álló hajléktalanok rendkívüli települési támogatá-
sát, az a megállapítást követően 3 hónapon keresztül eb-
ben a juttatásban nem részesíthető.

10. §-hoz

Meghatározza a hozzátartozója eltemettetéséről gon-
doskodó hajléktalan személy rendkívüli települési támo-
gatásban részesíthetőségének feltételeit, rögzíti a támo-
gatás összegét.

11. §-hoz

Szabályozza a rendkívüli élethelyzetbe, krízishelyzet-
be került jogosultak számára adható rendkívüli települési 
támogatás feltételeit. Egy naptári évben egyszer lehet ezt 
a juttatást igényelni.
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12. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a vonatkozó korábbi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

13. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. ren-

delet 8. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatban a főjegyzőre átruházott hatáskörök 
jegyzéke) 14. pontjának szükséges módosítását tartal-
mazza, továbbá rendelkezik a 15. pont hatályon kívül he-
lyezéséről.

1. melléklet a 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

IGAZOLÁS

Alulírott ......................................................................................................................................................................... (név) 

................................................................................................................................................................. szervezet, szociális 

szolgálat koordinátora/szállóvezetője* büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy ..............................................

................................................ (szül. idő: ......................................., a. n..: ...........................................................................

................., TAJ: ..........................................................) személy közterületen / szállón* tölti éjszakáit ..............................

............................................................................ (annak pontos földrajzi megnevezése, irányítószám, utca, ha lehet, ház-
szám megadása).

* A kívánt rész aláhúzandó!

Tudomással bírok arról, hogy az ügyfél életvitelszerűen hajléktalan életmódot folytat, és ezen igazolás alapján az állam-
igazgatás alrendszeréből rendkívüli települési támogatás igénylésére jogosult.

Kelt: Budapest, ..............................................................................................

..............................................................................................
aláírás és szervezeti bélyegző
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2. melléklet a 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához

Név: ................................................................................ Születési idő: ................................................................................

Születési név: ................................................................................ TAJ: ................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................................................................................

Kérelmezővel egy háztartásban élők neve: ............................................................................................................................

Belföldi lakóhely: .................................................................................................. Irányítószám: .........................................

Belföldi tartózkodási hely: .................................................................................... Irányítószám: .........................................

Tényleges tartózkodási hely: ................................................................................. Irányítószám: .........................................

Értesítési címe: ...................................................................................................... Irányítószám: .........................................

A kérelmező állampolgársága, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállása: ...............

............................................................

A kérelem indoka: ..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Gyermek adatai: Gyermek adatai:

Név: Név:

Születési hely, idő: Születési hely, idő:

TAJ: TAJ:

Anyja neve: Anyja neve:

Belföldi lakóhely: Belföldi lakóhely:

Elérhetősége: Elérhetősége:
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Jövedelemnyilatkozat (az itt feltüntetett jövedelemről szóló igazolást be kell csatolni!):

A jövedelem típusa
Kérelmező: Házastárs, 

élettárs: Gyermekek:

havi jövedelme (forint)
Közfoglalkoztatásból, munkaviszonyból 
és más foglalkoztatási jogviszonyból 
származó bevétel:
Társas és egyéni vállalkozásból, szellemi
vagy más önálló tevékenységből
származó bevétel: 
Táppénz, gyermekgondozási támogatá-
sok (gyes, gyed, családi pótlék, fogytám, 
árvaellátás stb.):
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rend-
szeres ellátások:
Önkormányzat, járási hivatal és munka-
ügyi szervek által folyósított ellátások:

Egyéb/alkalmi jövedelem:

Összes jövedelem:

Kelt: Budapest, .................................................................................

.................................................................................                              .................................................................................
                           házastárs / élettárs                                                                                       kérelmező
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
16/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 

szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet,
valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése
1. az 1. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján és a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) 
bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva;

2. a 2. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva;

a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabá-
lyozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 7. § 
(4) bekezdésében, 25. § (6) bekezdésében és 27. § (2) be-
kezdésében a „Városfejlesztési, Közlekedési és Környe-
zetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „főpolgár-
mester” szöveg lép.

2. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. számú melléklet 
„7. VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖR-
NYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG” cím 7.15. és 7.16. 
pontjában az „50 millió Ft értékhatárig” szövegrészek 
helyébe az „5 milliárd Ft értékhatárig” szöveg lép.

(2) Az SZMSZ 7. számú melléklet „2. ÉPÍTÉSÜGYI 
IGAZGATÁS” cím a következő 2.9. ponttal egészül ki:

„2.9. Részt vesz a tárgyalásos eljárással egyeztetett 
településrendezési eszközök állami főépítész által össze-
hívott egyeztető tárgyalásán.

314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 42. §”

(3) Az SZMSZ 10. számú melléklet „4. KÖZÚTI 
KÖZLEKEDÉS” cím a következő 4.7.–4.9. ponttal egé-
szül ki:

„4.7. Kiadja a tehergépjárművek részére biztosított, 
áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsát.

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 7. § (4)

4.8. Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájáru-
lás, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hoz-
zájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási 
hozzájárulás, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás, 
valamint a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájá-
rulás várakozási díja különösen indokolt esetben, egyedi 
elbírálás alapján korlátlanul csökkenthető. A várakozá-
si díj csökkentéséről és annak mértékéről a főpolgármes-
ter dönt.

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 25. § (6)

4.9. Kiadja a gazdálkodói behajtási hozzájárulást, az 
áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a köz-
hasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájáru-
lást, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzá-
járulást, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulást és a 
sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást.

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 27. § (2)”

(4) Hatályát veszti az SZMSZ
a) 6. számú melléklet „7. VÁROSFEJLESZTÉSI, 

KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZET VÉDELMI 
BIZOTTSÁG” cím 7.32. pontja,

b) 9. melléklet „4. VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLE-
KEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTT-
SÁG” cím 4.6., 4.7. és 4.8. pontja.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rende-
let (SZMSZ) 6. számú melléklet „7. VÁROSFEJLESZ-
TÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖRNYEZET VÉDELMI 
BIZOTTSÁG” cím 7.15. és 7.16. pontjában az értékhatár 
hibás, melyet javítani szükséges.

Az SZMSZ 9. számú mellékletének (A Közgyűlés 
által önkormányzati rendeletében a bizottságokra átru-
házott hatáskörök jegyzéke) 4.6.–4.8. pontjai alapján a 
Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bi-
zottság hatáskörébe tartozik a Budapest főváros közigaz-
gatási területén a járművel várakozás rendjének egységes 
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen 
járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. 
(VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (Parkolási Rendelet) szerin-
ti várakozási övezetekben, közúti várakozóhelyen teher-
gépjárművek részére biztosított, áruszállítás végzésére 
szolgáló ún. rakodótárcsa kiadása, továbbá a védett öve-
zetekbe történő gazdálkodói behajtási hozzájárulás, az 
áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a köz-
hasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, 
a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás, 
az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás és a sportszer-
vezeti behajtási-várakozási hozzájárulás kiadása, illetve 
ezen hozzájárulások díjának korlátlan csökkentése. Te-
kintettel a védett övezetekbe történő behajtási hozzájá-
rulások magas számára, illetve arra, hogy ezen kérelmek 
jelentős része 1 nap érvényességi idővel kerül kiadásra, 
indokolt ezen hatáskör főpolgármesterre történő átruhá-
zása. Ennek megvalósítása érdekében mind az SZMSZ, 
mind a Parkolási Rendelet módosítása szükséges.

Az SZMSZ 6. számú melléklet (A Közgyűlés által a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra 

átruházott hatáskörök jegyzéke) 7. 32. pontja alapján a  
Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bi-
zottság hatáskörébe tartozik a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
r. 42. § alapján tárgyalásos eljárással egyeztetett telepü-
lésrendezési eszközök állami főépítész által összehívott 
egyeztető tárgyalásán történő részvétel. Tekintettel arra, 
hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 42. § (4) bekezdése 
alapján az állami főépítész a meghívót a tárgyalás idő-
pontja előtt 8 nappal köteles megküldeni és annak meg-
érkezéséig a Fővárosi Önkormányzatnak és szerveinek 
nem áll rendelkezésére semmilyen információ a tárgya-
lásra kitűzött településrendezési eszközökről és azok tar-
talmáról, illetve egy-egy időszak tárgyalásos eljárásainak 
száma előre nem tudható, ezért indokolt-e hatáskör fő-
polgármesterre történő átruházása. Ennek megvalósítása 
érdekében az SZMSZ módosítása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Parkolási Rendeletben a „Városfejlesztési, Közle-
kedési és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész tör-
lésre kerül, és helyette a főpolgármester kerül megneve-
zésre.

A 2. §-hoz

Az SZMSZ 6. és 10. melléklete, azaz a Közgyűlés ál-
tal a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke ja-
vításra kerül és kiegészül az új hatáskört tartalmazó pon-
tokkal, a korábbi azonos bizottsági hatáskörök hatályon 
kívül helyezésével egyidejűleg.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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