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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
Képviselő-testületének 
…/2010. (…...) számú 

R E ND E L E T E  
 

a 2010. évi önkormányzati tankönyvtámogatásról 
 

(T E R V E Z E T) 
 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a 2010. évi önkormányzati tankönyvtámogatásról a következő 
önkormányzati rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 

Jelen rendelet célja, hogy az iskolakezdéssel kapcsolatos terhek enyhítése 
érdekében az Önkormányzat - a jelen rendeletben meghatározott 
feltételek fennállása esetén  - támogatást nyújtson az iskolás gyermeket 
nevelő családok részére. 
 

2. § 
 
2010. évben az a tanuló gyermek részesül önkormányzati 
tankönyvtámogatásban (a továbbiakban: támogatás) , aki 
   a) az Önkormányzat által fenntartott nevelési, illetve nevelési-oktatási 

intézmény (a továbbiakban: oktatási intézmény) nappali tagozatos 
általános- vagy középiskolai tanulója (1-12. évfolyam) és oda a 
2010-2011.-es tanévre beiratkozott, és 

   b) 2010. január 1. és 2010.  szeptember 1. között folyamatosan 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik az Önkormányzat közigazgatási 
területén, és  

   c) legalább egyik szülője vagy gondviselője, illetve más törvényes 
képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a b) pont szerinti 
időszakban a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 
és 

   d, más jogszabály alapján nem részesül ingyenes tankönyvellátásban. 
 

3. § 
 
A 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő tanuló gyermeket 2010. 
évben egyszeri, 7.500,- forint összegű tankönyvtámogatás illeti meg. 
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4. § 
 

(1) A 3. § szerinti támogatás úgy kerül biztosításra, hogy az oktatási 
intézmény által beszerzett tankönyvekért a szülő által fizetendő összeget 
a támogatás összegével csökkenteni kell. 
 (2) Ha az oktatási intézmény által beszerzett tankönyvekért a szülő 
által fizetendő összeg nem éri el a 3. § szerinti támogatás összegét, úgy a 
szülőnek a tankönyvekért nem kell fizetnie, a különbözetre azonban nem 
jogosult. 
 (3) A jelen rendelet szerinti támogatás legfeljebb 2010. december 
31. napjáig vehető igénybe. 
 

5. § 
 

(1) A támogatás igénybe vételét megelőzően a szülőnek írásban 
nyilatkoznia kell a jogosultsági feltételek fennállásáról. 
 (2) Aki a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, azt a támogatás 
késedelmi kamatokkal növelt összegének visszafizetésére kell kötelezni. 
 

6. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és 2010. december 31. 
napján a hatályát veszti. 
 
 
 

 
 

Dr. Vitáris Edit 
Jegyző 

 Dr. Derce Tamás 
polgármester 

 
 
 


