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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (továbbiakban:
Önkormányzat) Képviselő-testülete 2015. február 19-i ülésén megalkotta a pénzbeli és
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) számú rendeletét (a
továbbiakban: 8/2015. Rendelet).
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elmúlt években Önkormányzatunk a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) Budapest IX. Tankerülete
(továbbiakban: Tankerület) által fenntartott iskolák, valamint a IX. kerületi egyházi iskolák
(Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium, Patrona Hungariae Általános Iskola és
Gimnázium) tanulói részére az intézmények fenntartóin keresztül tankönyvtámogatást
biztosított.
Fent nevezett fenntartók minden évben támogatási kérelmet nyújtottak be
Önkormányzatunkhoz, mely alapján támogatási szerződés keretében a támogatási összeg az
intézmények részére átutalásra kerültek.
Az állami fenntartású iskolák esetében a tankönyvrendelés tankerületi ellenőrzést követően
zajlott le, a tankönyvek ellenértékét (támogatott gyermekek esetében) a Tankerület
egyenlítette ki többek között az Önkormányzattól érkezett támogatási összegből. Így az
önkormányzati támogatásra jogosult gyermekek ingyen kapták tankönyveiket a rendeletben
meghatározott összegeknek megfelelően.
Az egyházi iskolák esetében a támogatás egy összegben került az intézményekhez, melyet
lakcímellenőrzést követően az intézmény utólagos támogatásként (tankönyvek ellenértékének
kiegyenlítését követően) fizetett ki a jogosult tanulók részére.
A 2015/2016. tanévre Önkormányzatunk még köthetett támogatási szerződést a tankerülettel
annak érdekében, hogy az önkormányzat által működtetett iskolákban tanuló gyermekek
számára a Rendeletnek megfelelően a tankönyvtámogatás biztosítva legyen.
A fenntartói rendszer jövőbeni átalakulása, valamint annak ténye, hogy a járási tankerületi
igazgatók nem vállalhattak pénzügyi kötelezettséget, a „Ferencvárosi oktatási támogatás”
rendszerének átgondolása vált szükségessé a támogatás zökkenőmentes biztosítása érdekében.
A következő tanév vonatkozásában javaslom egy olyan rendszer kialakítását, amely kapcsán a
KLIK-nek csak koordináló szerepe lenne a tankönyvtámogatásban. A tankönyvtámogatás
közvetlenül a jogosult számára kerülne kifizetésre az általa benyújtott kérelem alapján.
A támogatás az alábbi rendszer szerint működne:
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Az iskolai tankönyvfelelős előző évekhez hasonlóan összeállítja az intézményi listát
azon gyermekekről, akik a rendeletben foglalt támogatásban részesülhetnek (a lista
tartalmazza a gyermek nevét, lakcímét, tankönyvcsomagjának árát, igénybe vehető
támogatás mértékét)



A támogatásban érintett diák/szülő az Önkormányzat által kidolgozott kérelmet nyújt
be a Hivatal Humánszolgáltatási Irodájára, melyhez az alábbi dokumentumokat
szükséges mellékelni:
o lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata,
o tankönyvcsomag számlájának másolata,
o tankönyvcsomag árának kiegyenlítését igazoló dokumentum (átutalási
bizonylat vagy befizetett csekk) másolata,



A kérelem, valamint a benyújtott fenti dokumentumok alapján (az intézményi tanulói
listával összevetve) a diák/szülő részére a Hivatal átutalja a támogatás összegét.

Támogatás

Kérelem

Hivatal

Iskola

Diák/Szülő

Amennyiben a fenti javaslatot a Képviselő-testület elfogadja, úgy a rendelet kihirdetését
követően tájékoztatnánk a szülőket a KLIK segítségével az új támogatási rendszerről, majd a
tanévkezdés első napján a szülőket újra tájékoztatnánk és ekkor kiosztásra kerülnének a
kérelmek, melyeket az osztályfőnökök összegyűjtve eljuttatnak a Hivatal részére, ezt
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követően megtörténik a kérelmek feldolgozása és a jogosultak részére a támogatások
kifizetése.
A fentiekre tekintettel a szülőknek a kérelem kitöltésén túl, amennyiben azt a gyermek
osztályfőnökénél leadták, egyéb feladatuk nem lenne, hiszen a KLIK és a Hivatal elvégzi a
szükséges lépéseket. A szülő a kérelmet a Hivatalhoz közvetlenül is benyújthatja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a döntés
meghozatalára.
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, 2016. május 11.

Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
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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 ….../2016. (….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja
meg és fogadja el.
Határidő: 2016. május 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Döntési javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról
szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ….../2016. (…..) önkormányzati
rendeletét.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
jegyző a kifüggesztésért
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az előterjesztés 1. számú melléklete
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2016. (……) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g)
pontjában, valamint 26. §-ában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló l997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, valamint 162. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: a Rendelet) 2. § c) és d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.§
E rendelet hatálya kiterjed:
c)
a 44. § (1) bekezdés, valamint 44. § (2) bekezdés a) és b) pontja
vonatkozásában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
működtetésében lévő intézményekre, valamint a közigazgatási területén működő
egyházi fenntartású köznevelési intézményekre,
d)
a 44. § (2) bekezdés c) pontja vonatkozásában a köznevelési intézményekben
tanulói jogviszonnyal rendelkező természetes személyekre.”
2. §
A Rendelet 44. §-a az alábbiak szerint módosul:
„Ferencvárosi oktatási támogatás
44.§
(1) A polgármester tanévenként egyszer a szükséges taneszköz-csomagot biztosítja az 1.
számú melléklet szerint meghatározott összeghatárokig:
a) 1-4. osztályban valamennyi - az önkormányzat által működtetett és a Budapest
IX. kerület közigazgatási területén működő egyházi fenntartású köznevelési
intézmények - nappali tagozatos tanulói részére, intézményi adatszolgáltatás
alapján,
b) 5-8. osztályban az önkormányzat által működtetett és a Budapest IX. kerület
közigazgatási területén működő egyházi fenntartású köznevelési intézmények,
Budapest IX. kerületi lakóhellyel (a lakcímet igazoló hatósági igazolványon
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lakóhelyként megjelölt IX. kerületi címmel) rendelkező, nappali tagozatos
tanulói részére, intézményi adatszolgáltatás alapján.
(2) A polgármester tanévenként egyszeri tankönyvtámogatást (a továbbiakban: támogatás)
nyújt:
a) 5-12. 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 5-12. osztályban,
a Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által működtetett
köznevelési intézmények (általános iskola és gimnázium) Budapest IX.
kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulói részére, a kérelem
mellékletét képező számlában foglalt összegig, de legfeljebb az 1. számú
melléklet szerint meghatározott maximális összeg erejéig.
c) a törvényes képviselő kérelmére Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási
határán kívül működő köznevelési intézményekben (általános iskolák)
Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező 5-8. osztályban tanulók részére, a
nevükre kiállított igazolásban foglalt összegig, de legfeljebb az 1. számú
melléklet szerint meghatározott maximális összeg erejéig.
(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.
(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,
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b) tankönyvek ellenértékének igazolásaként a tankönyvcsomagról
számla másolata,
c) tankönyvek ellenértékének kiegyenlítéséről szóló bizonylat
(készpénzes befizetés feladóvevénye, átutalással teljesített kiadás
teljesítés igazolására vonatkozó bankszámla-kivonat)
d) IX. kerületi lakóhely igazolásául a támogatásra jogosult gyermek
igazoló hatósági igazolványának másolata,

kiállított
másolata,
esetén a
lakcímet

(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.
(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.”
3. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2016. május

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Szabó József Zoltán
jegyző
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előterjesztés 2. számú melléklete
Általános indokolás
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) rendelet
módosításával egyértelművé válik a Ferencvárosban igénybe vehető oktatási támogatások
köre, jogosultjai, módja, határideje, valamint folyósítása.
A módosító rendelet tervezet részletes indokolása

1.§-hoz
A Rendelet 2. § c) és d) pontja a módosított 44.§-nak megfelelően került módosításra.
2.§-hoz
(1) A támogatási formák (taneszköz és tankönyvtámogatás) bekezdésenkénti tagolása a
rendelet átláthatóságának érdekében
(2) Tankönyvtámogatás jogosultjainak intézménytípusonkénti tagolása
átláthatóságának érdekében

a rendelet

(3) Egyházi intézmény esetében a tankönyvtámogatás keretösszegén belüli (évfolyamok
közötti) átcsoportosítás lehetőségének meghatározása, a támogatás rendszerének
változása miatt.
(4) – (7) A támogatás megállapításához szükséges dokumentumok, valamint a kérelem
benyújtási határidejének meghatározása vált szükségessé jogosultanként, a támogatás
rendszerének változása miatt.
(8) A támogatás rendszerének változása miatt szükségessé vált a Rendelet kiegészítése
tankönyvtámogatás folyósításának módjával.
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előterjesztés 3. számú melléklete
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli
és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosításához
1. Társadalmi hatások
Az elsődleges cél a korábbi szabályozáshoz képest, hogy egyértelművé váljon az egyes
támogatások jogosultjainak köre, és igénylésének módja.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet módosításával az önkormányzatnak többlet kiadása nem keletkezik, további forrást
nem igényel.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi
következménye nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet módosításával az adminisztráció módosul. A korábban csak támogatási
szerződéses forma kérelemre induló eljárással egészül ki, így a Hivatal adminisztrációs terhei
emelkednek.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet módosításával a jogosultak számára egyértelművé válik az egyes támogatások
igénybevételének módja.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi állomány bővítése nem szükséges, a
szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi
költségvetésében biztosítottak.
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az előterjesztés 4. számú melléklet
Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és
támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet
módosításáról szóló
…../2016. (……) önkormányzati rendelet
(módosítani javasolt szöveg)
„A rendelet hatálya

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és
támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet
(hatályos szöveg)

2. A rendelet hatálya
2.§
c) a 44. § (1) bekezdés vonatkozásában a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
működtetésében lévő intézményekre, valamint a
közigazgatási
területén
működő
egyházi
fenntartású köznevelési intézményekre,
d) a 44. § (4) bekezdés vonatkozásában a köznevelési
intézményekben tanulói jogviszonnyal rendelkező
természetes személyekre.

2.§
c)

a 44. § (1) bekezdés, valamint 44. § (2) bekezdés
a) és b) pontja vonatkozásában a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
működtetésében lévő intézményekre, valamint a
közigazgatási
területén
működő
egyházi
fenntartású köznevelési intézményekre,

„Ferencvárosi oktatási támogatás

d) a 44. § (2) bekezdés c) pontja vonatkozásában a
köznevelési
intézményekben
tanulói
jogviszonnyal
rendelkező
természetes
személyekre.”
„Ferencvárosi oktatási támogatás

44. §

44. §

(1) A polgármester a kerületben az önkormányzat
által működtetett és a Budapest IX. kerület
közigazgatási
területén
működő
egyházi
fenntartású köznevelési intézmények (általános,
közép- és szakiskolák) Budapest IX. kerületi
lakóhellyel, a lakcímet igazoló hatósági
igazolványon lakóhelyként megjelölt IX. kerületi
címmel rendelkező nappali tagozatos tanulói után
az intézményi adatszolgáltatás alapján
a) az 1-8. osztályban a szükséges taneszközcsomagot biztosítja,
b) az
5-12.
osztályban
a
szükséges
tankönyvekhez támogatást biztosít a
fenntartó intézményen keresztül az 1. számú
melléklet
szerint
meghatározott
összeghatárokig (továbbiakban: támogatás).
a fenntartó intézményen keresztül az 1. számú
melléklet szerint meghatározott összeghatárokig
(továbbiakban: 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 által működtetett és a
Budapest IX. kerület
közigazgatási
területén működő egyházi fenntartású
köznevelési
intézmények
nappali
tagozatos tanulói részére, intézményi
adatszolgáltatás alapján,
b. 5-8. osztályban az önkormányzat által
működtetett és 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 fenntartó intézmény az (1) bekezdés b) 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.
(3) Az Önkormányzat a kerületi önkormányzati

(2) A
polgármester
tanévenként
egyszeri
tankönyvtámogatást (a továbbiakban: támogatás)
nyújt:
a.

5-12. osztályban, a Budapest IX. kerület
közigazgatási területén működő egyházi
fenntartású
köznevelési
intézmények
(általános- és középiskolák) Budapest IX.
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működtetésű köznevelési intézmények nem
Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező
nappali tagozatos tanulói részére az 1-4.
osztályban a szükséges taneszköz csomagot
biztosítja a fenntartó intézményen keresztül.
(4) A polgármester a törvényes képviselő kérelmére
Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási
határán
kívül
működő
köznevelési
intézményekben (általános iskolák) tanuló,
Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező
nappali tagozatos az 5-8. osztályban tanulók
részére a nevükre kiállított igazolásban foglalt
összegig, de legfeljebb az 1. számú melléklet
szerint meghatározott keretösszeg erejéig a
tankönyvek árát megtéríti.
(5)

A
(4)
bekezdés
szerinti
támogatás
megállapításához szükséges a köznevelési
intézmény által kiállított, a tankönyvek árát
bizonyító igazolás benyújtása.

(6) A taneszköz és a tankönyv csomag árát a 1. számú
melléklet tartalmazza.”

kerületi lakóhellyel rendelkező nappali
tagozatos tanulói részére a fenntartón
keresztül,
intézményi
adatszolgáltatás
alapján, legfeljebb az 1. számú melléklet
szerint meghatározott összeghatárokig,
b.

törvényes képviselő vagy a támogatásra
jogosult kérelmére, 5-12. osztályban, a
Budapest
IX.
Kerület
Ferencváros
Önkormányzata
által
működtetett
köznevelési intézmények (általános iskola
és gimnázium) Budapest IX. kerületi
lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos
tanulói részére, a kérelem mellékletét
képező számlában foglalat összegig, de
legfeljebb az 1. számú melléklet szerint
meghatározott maximális összeg erejéig.

c.

a törvényes képviselő kérelmére Budapest
Főváros IX. kerület közigazgatási határán
kívül működő köznevelési intézményekben
(általános iskolák) Budapest IX. kerületi
lakóhellyel rendelkező 5-8. osztályban
tanulók részére, a nevükre kiállított
igazolásban foglalt összegig, de legfeljebb
az 1. számú melléklet szerint meghatározott
maximális összeg erejéig.

(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.
(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
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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.
(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.”
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