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  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit figyelembe véve jelenleg Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: 8/2015. rendelet) tartalmazza a Ferencvárosban lakó családok/személyek 

részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat.  

 

A 8/2015 (II. 24.) számú önkormányzati rendeletet áttekintve az alábbi módosításra teszek 

javaslatot: 

 

 A Rendelet 24. §-ának (8) bekezdését javaslom az alábbira módosítani: 

„(8) Aki a közgyógytámogatás iránti kérelem benyújtásának hónapjában rendelkezett az 

Szt. alapján érvényes közgyógyellátással vagy Ferencvárosi közgyógytámogatással, 

annak az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a polgármester a közgyógytámogatást a 

támogatás megszűnését követő hónap első napjától állapíthatja meg egy év 

időtartamra.” 
 

Indokolás:  

A 24.§ (8) bekezdés módosítása Ferencvárosi közgyógytámogatás megállapításának kezdetét 

pontosítja. A rendelkezés módosításával a 24.§ (1) bekezdésével összhangba kerül a (8) és (9) 

bekezdés. Amennyiben a jogosult kérelmet nyújt be a támogatás megszűnését megelőző 2 hónapnál 

korábban, a megállapítás a jogosultság megszűnését követő hónap első napjától válik 

megállapíthatóvá.  

 

 A Rendelet 24/A. §-ának (3) bekezdését javaslom az alábbira módosítani: 

„(3) A gyógyszertámogatás igény szerint postai úton vagy folyószámlára kerül 

utalásra.” 
 

Indokolás:  

A hatályos rendeletben a gyógyszertámogatás kifejezés előtti „helyi” jelzőnek tartalmi jelentősége 

nincs, így a „helyi” jelző a mondatból elhagyható. 

 

 A Rendelet 27. §-ának (1) bekezdés f) pontját javaslom az alábbira módosítani: 
„j) pontja esetében a támogatás összege a kérelmezőnél felmerült temetési költség, de a 

temetés típusa szerint legfeljebb: 

- urnakiadás, szórásos  32 000 Ft,  

- urnás                         42 000 Ft,  

- koporsós                   76 000 Ft,    

 
Indokolás:  

A 27.§ (1) bekezdés f) pontjának módosítása a Rendelet által biztosított támogatás összeg 

pontosítása miatt indokolt. Abban az esetben, ha a kérelmező által benyújtott temetést igazoló 



számlák összege nem éri el a Ferencvárosi rendkívüli támogatásként megállapított támogatási 

összeget, a módosítás elfogadását követően lehetőség nyílik az igazolt költségek erejéig történő 

megállapítás.   

 

 

 A Rendelet 32. §-ának (1) bekezdését javaslom az alábbira módosítani: 

„ (1) A polgármester évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatást nyújt a 

törvényes képviselő kérelme alapján: 

a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy  

b) a kettő- vagy többgyermekes, vagy  

c) a tartósan beteg gyermeket nevelő családok  

nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) Budapest IX. kerületben 

lakóhellyel rendelkező és ott életvitelszerűen tartózkodó tanulói részére.” 

 
Indokolás:  

A 32.§ (1) bekezdés módosítása Rendelet által biztosított támogatásra jogosultak körének 

kiszélesítése miatt indokolt. 

A Ferencvárosi iskolakezdési támogatást a jelenleg hatályos szabályozás szerint a gyermeküket 

egyedül nevelő szülők, a tartósan beteg gyermeket nevelő családok, illetve a három vagy több 

gyermeket nevelő családok vehetik igénybe. A javaslat elfogadásával a jogosultak köre a két 

gyermeket nevelő családokkal bővül. A tanévenként egy alkalommal igénybe vehető támogatás 

révén gyermekenként 6.000.- forint összegű támogatásban részesülnek a családok. 2017. évben a 304 

család, 476 gyermekre vonatkozóan részesült támogatásban összesen 2.856.000.- forint értékben. 

2018. évben 313 család részére került megállapításra a támogatás, mely 483 gyermeket érintett 

összesen 2.946.000.- forint összegben. A KSH 2011. évi kerületre vonatkozó népszámlálási adatai 

szerint ferencvárosi illetőségű két vagy több gyermekes családban élő gyermekek száma 2.737. A 

módosítással a Ferencvárosi iskolakezdési támogatás több mint 3.330 gyermek számára nyújthat 

segítséget a tanévkezdés nehézségeinek viseléséhez. A támogatás az óvodába járó gyermekeket, 

vagy a felsőfokú intézményben tanuló hallgatókat nem érinti. A 3306 költségvetési soron a 

szükséges fedezett a költségvetési rendelet módosításának elfogadását követően biztosított.  

 

 A rendelet 44. § -át javaslom az alábbira módosítani: 

 „(1) A polgármester tanévenként egyszer taneszköz-csomagot biztosít az 1. számú 

melléklet szerint meghatározott összeghatárokig: 

a) 1-4. osztályban valamennyi – az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban a 

Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési 

intézmények, valamint a Budapest IX. kerület közigazgatási területén működő egyházi 

fenntartású köznevelési intézmények - nappali tagozatos tanulói részére, intézményi 

adatszolgáltatás alapján, 

b) 5-8. osztályban az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban a Belső-Pesti 

Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézmények, valamint 

a Budapest IX. kerület közigazgatási területén működő egyházi fenntartású köznevelési 

intézmények, Budapest IX. kerületi lakóhellyel (a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványon lakóhelyként megjelölt IX. kerületi címmel) rendelkező, nappali tagozatos 

tanulói részére, intézményi adatszolgáltatás alapján. 

 

(2) 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 egyházi és 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. 

 

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás megállapításához szükséges: 

a.) kitöltött kérelem nyomtatvány, 

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), 

d.) IX. kerületi lakóhely igazolásául a támogatásra jogosult gyermek lakcímet igazoló 

hatósági igazolványának másolata. 

 

(4) A (2) bekezdés szerinti kérelem benyújtási határideje a tárgyév október 31. napja. A 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

(5) A (2) bekezdés szerint megállapított támogatás a kérelmező által megadott 

folyószámlára történő utalással, – annak hiányában – postai úton kerül kifizetésre. 

 

(6) A taneszközhöz és a tankönyvcsomaghoz nyújtott támogatás maximális mértékét az 

1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Indoklás:  

A Képviselő-testület korábban a Tankerület által fenntartott iskolák tanulói részére a 

tankönyvtámogatás kérelemre történő megállapításának eljárási rendjét határozta meg, az 

egyházi fenntartású iskola esetében azonban megmaradt a korábbi az iskola számára a 

támogatás elszámolása, megszervezése körében jelentős adminisztratív terhet jelentő 

rendszer. Javaslom, hogy az egyházi fenntartású köznevelési intézmények tanulói, a 

Tankerület által fenntartott köznevelési intézmények tanulóival azonos eljárási rendben 

részesüljenek a tankönyvtámogatásban. A javasolt módosítással az egyházi iskola 

tankönyvtámogatással kapcsolatos adminisztratív terhe megszűnik, az iskola feladata a 

tankönyvtámogatással kapcsolatos tájékoztatásra „szűkül” és a tankönyvtámogatás 

megállapításának rendje egységes lesz mind a tankerület, mind az egyház által fenntartott 

iskolák tanulóinál. 

 

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

figyelembevételével alkossa meg a rendeletet. 

 

Mellékletek: 1. számú melléklet a 8/2015. Rendelet módosítása 

  2. számú melléklet a rendelet indokolása 

  3. számú melléklet hatásvizsgálati lap 

  4. számú melléklet két hasábos táblázat 

 

Budapest, 2019. 05. 08. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

 

 

 

 

  



I. Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2019. (V..) önkormányzati rendeletet 

ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Határidő: 2019. május 16. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megalkotja a  ……/2019. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a 

pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2019. (V..) önkormányzati rendeletét.  

 

Határidő: 15 nap  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester   

   dr. Dombóvári Csaba jegyző a kifüggesztésért 

 



előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  

…../2019. (……) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

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

bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a 

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének kikérésével Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról az 

alábbiakat rendeli el: 

1. § 

 

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

pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (8) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul:  

„(8) Aki a közgyógytámogatás iránti kérelem benyújtásának hónapjában rendelkezett az Szt. 

alapján érvényes közgyógyellátással vagy Ferencvárosi közgyógytámogatással, annak az (1) 

bekezdésben foglaltaktól eltérően a polgármester a közgyógytámogatást a támogatás 

megszűnését követő hónap első napjától állapíthatja meg egy év időtartamra.” 

2. § 

 

A Rendelet 24/A. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(3) A gyógyszertámogatás igény szerint postai úton vagy folyószámlára kerül utalásra.” 

3. § 

 

A Rendelet 27. §-ának (1) bekezdés f) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„f) j) pontja esetében a támogatás összege a kérelmezőnél felmerült temetési költség, de 

a temetés típusa szerint legfeljebb: 

- urnakiadás, szórásos  32 000 Ft,  

- urnás                         42 000 Ft,  

- koporsós                   76 000 Ft,   

4. § 

 

A Rendelet 32. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„ (1) A polgármester évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatást nyújt a 

törvényes képviselő kérelme alapján: 

a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy  

b) a kettő- vagy többgyermekes, vagy  

c) a tartósan beteg gyermeket nevelő családok  

nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) Budapest IX. kerületben lakóhellyel 

rendelkező és ott életvitelszerűen tartózkodó tanulói részére.” 

 



5. § 

 

A Rendelet 44. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„(1) A polgármester tanévenként egyszer taneszköz-csomagot biztosít az 1. számú 

melléklet szerint meghatározott összeghatárokig: 

a) 1-4. osztályban valamennyi – az önkormányzat tulajdonában álló 

ingatlanokban a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett 

köznevelési intézmények, valamint a Budapest IX. kerület közigazgatási területén 

működő egyházi fenntartású köznevelési intézmények - nappali tagozatos tanulói 

részére, intézményi adatszolgáltatás alapján, 

b) 5-8. osztályban az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban a Belső-

Pesti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézmények, 

valamint a Budapest IX. kerület közigazgatási területén működő egyházi fenntartású 

köznevelési intézmények, Budapest IX. kerületi lakóhellyel (a lakcímet igazoló 

hatósági igazolványon lakóhelyként megjelölt IX. kerületi címmel) rendelkező, 

nappali tagozatos tanulói részére, intézményi adatszolgáltatás alapján. 

 

(2) 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 egyházi és 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. 

 

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás megállapításához szükséges: 

a.) kitöltött kérelem nyomtatvány, 

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),  

d.) IX. kerületi lakóhely igazolásául a támogatásra jogosult gyermek lakcímet 

igazoló hatósági igazolványának másolata. 

 

(4) A (2) bekezdés szerinti kérelem benyújtási határideje a tárgyév október 31. napja. A 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

(5) A (2) bekezdés szerint megállapított támogatás a kérelmező által megadott 

folyószámlára történő utalással, – annak hiányában – postai úton kerül kifizetésre. 

 

(6) A taneszközhöz és a tankönyvcsomaghoz nyújtott támogatás maximális mértékét az 1. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2019. május 16. 

 

 

 

dr. Bácskai János       dr. Dombóvári Csaba 

polgármester        jegyző 

 

 

 

 



előterjesztés 2. számú melléklete 

 

Általános indokolás 

 

 

A rendelet hatálybalépése óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján szükségessé vált 

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

pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) 

önkormányzati rendeletének módosítását. 

  

 

A rendelet tervezet részletes indokolása  

 

 

1. §-hoz 

 

A Rendelet 24. § (8) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása miatt vált szükségessé. 

 

2. §-hoz 

 

A Rendelet 24/A. § (3) bekezdésének módosítása a rendelet pontosítása és egységesítése 

miatt vált szükségessé. 

 

3. §-hoz 

 

A Rendelet 27. § (1) bekezdésének f) pontjának módosításával a rendelet szövegében 

pontosításra kerül a támogatás maximális összege. 

 

4. §-hoz 

 

A Rendelet 32. § (1) bekezdésének módosítása rendelet pontosítása, valamint a támogatást 

igénybevevők körének kiszélesítése miatt vált szükségessé. 

 

5. §-hoz 

 

A Rendelet 44. § (2) bekezdésének módosítása a tankönyv-támogatásra jogosultak körének 

változását nem eredményezi, azt változatlanul hagyja. A módosítással az elérni kívánt cél az 

egyházi fenntartású intézmények adminisztratív terheinek enyhítése, a támogatási folyamat 

időbeli hatékonyságának biztosítása.  
 

6. §-hoz 

 

A módosító rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

  

 

 

 



előterjesztés 3. számú melléklete 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

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

és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelet módosításához 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet-tervezet elfogadásával a korábbi szabályozás társadalmi hatása nem változik. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai várhatóan nem módosulnak.  

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendelet-módosításnak környezeti következményei nincsenek.  

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet-módosítás az adminisztratív terhek csökkentésével jár.  

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendelet-módosítás elmaradása nem jár következményekkel. 

 

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

feltételek 

 

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

tárgyi feltételt nem igényel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



előterjesztés 4. számú melléklete 

 

Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére 

Rendelet hatályos szövege 

 

Rendelet tervezet szövege 

 

24.§ Ferencvárosi közgyógytámogatás 24.§ Ferencvárosi közgyógytámogatás 

(8) Aki a közgyógytámogatás iránti kérelem 

benyújtásának hónapjában rendelkezett 

az Szt. alapján érvényes 

közgyógyellátással vagy Ferencvárosi 

közgyógytámogatással, annak az (1) 

bekezdésben foglaltaktól eltérően a 

polgármester a közgyógytámogatást a 

kérelem benyújtását követő hónap első 

napjától állapíthatja meg egy év 

időtartamra. 

(8) Aki a közgyógytámogatás iránti 

kérelem benyújtásának hónapjában 

rendelkezett az Szt. alapján érvényes 

közgyógyellátással vagy Ferencvárosi 

közgyógytámogatással, annak az (1) 

bekezdésben foglaltaktól eltérően a 

polgármester a közgyógytámogatást a 

támogatás megszűnését követő hónap 

első napjától állapíthatja meg egy év 

időtartamra. 

24/A.§ Ferencvárosi gyógyszertámogatás 24/A.§ Ferencvárosi gyógyszertámogatás 

(3) A helyi gyógyszertámogatás igény szerint 

postai úton vagy folyószámlára kerül 

utalásra. 

(3) A gyógyszertámogatás igény szerint 

postai úton vagy folyószámlára kerül 

utalásra. 

27. § Ferencvárosi rendkívüli támogatás 27. § Ferencvárosi rendkívüli támogatás 

(1) f) j) pontja esetében a támogatás összege 

temetés típusai szerint: 

- urnakiadás, szórásos  32 000 Ft, Ft 

- urnás                         42 000 Ft, Ft 

- koporsós                   76 000 Ft, Ft 

(1) f) j) pontja esetében a támogatás összege 

a kérelmezőnél felmerült temetési költség, 

de a temetés típusa szerint legfeljebb: 

- urnakiadás, szórásos  32 000 Ft, Ft 

- urnás                         42 000 Ft, Ft 

- koporsós                   76 000 Ft,  Ft 

32. § Ferencvárosi iskolakezdési támogatás 32. § Ferencvárosi iskolakezdési támogatás 

(1) A polgármester iskolakezdési támogatást 

nyújt a törvényes képviselő kérelme 

alapján: 

a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, 

vagy  

b) a három- vagy többgyermekes, vagy  

c) a tartósan beteg gyermeket nevelő 

családok  

nappali tagozatos (általános, közép- és 

szakiskolás) Budapest IX. kerületben 

lakóhellyel rendelkező és ott életvitelszerűen 

tartózkodó tanulói részére. 

(1) A polgármester évente egyszeri 

alkalommal iskolakezdési támogatást 

nyújt a törvényes képviselő kérelme 

alapján: 

a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, 

vagy  

b) a kettő- vagy többgyermekes, vagy  

c) a tartósan beteg gyermeket nevelő 

családok  

nappali tagozatos (általános, közép- és 

szakiskolás) Budapest IX. kerületben 

lakóhellyel rendelkező és ott 

életvitelszerűen tartózkodó tanulói részére. 

44.§ Ferencvárosi oktatási támogatás 44.§ Ferencvárosi oktatási támogatás 

(1) A polgármester tanévenként egyszer a 

szükséges taneszköz-csomagot biztosítja az 

1. számú melléklet szerint meghatározott 

összeghatárokig: 

a.) 1-4. osztályban valamennyi – az 

önkormányzat tulajdonában álló 

ingatlanokban a Belső-Pesti Tankerületi 

Központ által fenntartott és működtetett 

köznevelési intézmények, valamint a 

Budapest IX. kerület közigazgatási területén 

(1) A polgármester tanévenként egyszer 

taneszköz-csomagot biztosít az 1. számú 

melléklet szerint meghatározott 

összeghatárokig: 

a) 1-4. osztályban valamennyi – az 

önkormányzat tulajdonában álló 

ingatlanokban a Belső-Pesti Tankerületi 

Központ által fenntartott és működtetett 

köznevelési intézmények, valamint a 

Budapest IX. kerület közigazgatási területén 



működő egyházi fenntartású köznevelési 

intézmények - nappali tagozatos tanulói 

részére, intézményi adatszolgáltatás alapján, 

b.) 5-8. osztályban az önkormányzat 

tulajdonában álló ingatlanokban a Belső-

Pesti Tankerületi Központ által fenntartott és 

működtetett köznevelési intézmények, 

valamint a Budapest IX. kerület 

közigazgatási területén működő egyházi 

fenntartású köznevelési intézmények, 

Budapest IX. kerületi lakóhellyel (a lakcímet 

igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként 

megjelölt IX. kerületi címmel) rendelkező, 

nappali tagozatos tanulói részére, intézményi 

adatszolgáltatás alapján. 

 

(2) A polgármester tanévenként egyszeri 

tankönyvtámogatást (a továbbiakban: 

támogatás) nyújt: 

a.) 10-12. osztályban, a Budapest IX. kerület 

közigazgatási területén működő egyházi 

fenntartású köznevelési intézmények 

(általános- és középiskolák) Budapest IX. 

kerületi lakóhellyel rendelkező nappali 

tagozatos tanulói részére a fenntartón 

keresztül, intézményi adatszolgáltatás 

alapján, legfeljebb az 1. számú melléklet 

szerint meghatározott összeghatárokig,  

b.) 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. 

 

(3) A fenntartó a (2) bekezdés a) pontja 

alapján benyújtott támogatási kérelmével 

egyidejűleg kérelmezheti a biztosított 

támogatás – a jogosultak száma és az 1. 

számú melléklet szerinti maximális összeg 

alapján meghatározott – keretösszegén belül 

az évfolyamok közötti átcsoportosítását, 

melyet a polgármester engedélyezhet. 

 

működő egyházi fenntartású köznevelési 

intézmények - nappali tagozatos tanulói 

részére, intézményi adatszolgáltatás alapján, 

b) 5-8. osztályban az önkormányzat 

tulajdonában álló ingatlanokban a Belső-

Pesti Tankerületi Központ által fenntartott és 

működtetett köznevelési intézmények, 

valamint a Budapest IX. kerület 

közigazgatási területén működő egyházi 

fenntartású köznevelési intézmények, 

Budapest IX. kerületi lakóhellyel (a 

lakcímet igazoló hatósági igazolványon 

lakóhelyként megjelölt IX. kerületi címmel) 

rendelkező, nappali tagozatos tanulói 

részére, intézményi adatszolgáltatás alapján. 

 

(2) 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 egyházi és 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. 

 

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás 

megállapításához szükséges: 

a.) kitöltött kérelem nyomtatvány, 

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), 

d.) IX. kerületi lakóhely igazolásául a 

támogatásra jogosult gyermek lakcímet 

igazoló hatósági igazolványának másolata. 

 

 

(4) A (2) bekezdés szerinti kérelem 



(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti 

támogatás megállapításához szükséges: 

a.) tankönyvek ellenértékének igazolásaként 

a tankönyvcsomagról kiállított számla - a 

tanulóval jogviszonyban álló intézmény által 

hitelesített – másolata, ennek hiányában a 

tanulóval jogviszonyban álló intézmény 

igazolása a tankönyvcsomag ellenértékéről, 

b.) tankönyvek ellenértékének 

kiegyenlítéséről szóló bizonylat - a tanulóval 

jogviszonyban álló intézmény által 

hitelesített - másolata (készpénzes befizetés 

feladóvevénye, átutalással teljesített kiadás 

esetén a teljesítés igazolására vonatkozó 

bankszámla-kivonat),  

c.) IX. kerületi lakóhely igazolásául a 

támogatásra jogosult gyermek lakcímet 

igazoló hatósági igazolványának másolata, 

d.) a támogatásban érintett tanulókkal 

jogviszonyban álló intézmény összesítése a 

támogatást igénylő tanulókról. 

 

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti 

támogatás megállapításához szükséges: 

a.) kitöltött kérelem nyomtatvány, 

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)  

 

d.) IX. kerületi lakóhely igazolásául a 

támogatásra jogosult gyermek lakcímet 

igazoló hatósági igazolványának másolata. 

 

(6) A (2) bekezdés c) pontja szerinti 

támogatás megállapításához szükséges: 

a.) kitöltött kérelem nyomtatvány, 

b.) a köznevelési intézmény által kiállított, a 

tankönyvek árát bizonyító igazolás, 

c.) tankönyvek ellenértékének 

kiegyenlítéséről szóló bizonylat másolata, 

(készpénzes befizetés feladóvevénye, 

átutalással teljesített kiadás esetén a teljesítés 

igazolására vonatkozó bankszámla-kivonat), 

d.) IX. kerületi lakóhely igazolásául a 

támogatásra jogosult gyermek lakcímet 

igazoló hatósági igazolványának másolata. 

 

(7) A (2) bekezdés szerinti kérelmek 

benyújtási határideje a tárgyév október 31. 

napja. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

(5) A (2) bekezdés szerint megállapított 

támogatás a kérelmező által megadott 

folyószámlára történő utalással, – annak 

hiányában – postai úton kerül kifizetésre. 

 

(6) A taneszközhöz és a 

tankönyvcsomaghoz nyújtott támogatás 

maximális mértékét az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 



benyújtási határideje a tárgyév október 31. 

napja. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

(8) A 2) bekezdés b) és c) pontja szerint 

megállapított támogatás a kérelmező által 

megadott folyószámlára történő utalással, – 

annak hiányában – postai úton kerül 

kifizetésre. 

 

(9) A taneszközhöz és a tankönyvcsomaghoz 

nyújtott támogatás maximális mértékét az 1. 

számú melléklet tartalmazza. 

 


