
Iktató szám: 154/2011.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ei ülésére

Tárgy: A gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula - alpolgármester

Készítette: Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Előzetesen tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága – 2011. július 5.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: dr. Enyedi Mária s.k.

A döntéshez minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma:
A  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról  szóló,  6/2006.(III.10.)  sz.  rendelet  16  §  (1)  a)  pontjának  
módosítása – taneszköz-csomag kiterjesztése 8. évfolyamig. 
Az  5/2011.(II.28.)  sz.  költségvetési  rendelet  37.§.  (3)  pontjának,  a  taneszköz  meghatározása  6-8.  
osztályig.



      

Tárgy:
A  gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról  szóló, 
6/2006. (III. 10.) sz. rendelet 16. § (1) a) pontjának 
módosítása  –  taneszközcsomag  kiterjesztése  8. 
évfolyamig;
Az 5/2011. (II. 28.) sz. költségvetési rendelet 37. § 
(3)  pontjának,  a  taneszközcsomag 
évfolyamonkénti  árának  meghatározása  6-8. 
osztályig.

Tisztelt Képviselőtestület!

A gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló, 6/2006. (III.  10.) sz. rendelet 16. § (1) a) pontja értelmében a  
Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  jelenleg  a  taneszközcsomag  árát  a  ferencvárosi 
lakhelyű tanulók nappali tagozatos tanulói részére 1-5. osztályig téríti meg.
A 2011/2012. tanévtől szeretnénk, ha az oktatási támogatásokhoz tartozó taneszközcsomag az önkormányzati és 
kerületi egyházi fenntartású iskolákban, 1-5. évfolyam helyett 1-8. évfolyamig alanyi jogon járna a ferencvárosi 
lakhelyű  tanulóknak.  Az  új  vezetés  –  a  kerület  „Otthon,  város,  Ferencváros”  jelmondatának  szellemében 
-kiemelt  fontosságú  feladatának  tekinti,  hogy  a  nemzeti  indentitástudat   mellett  a  lokális  indtitástudatot  is 
erősítse, ennek szellemében ferencvárosi tanulók által készített, a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 2011. évi  
költészet  napi  versillusztrációs  pályázatára  beérkezett   rajzokból  készített  egyedi  tervezésű,  vidám,  színes 
borítóval ellátott füzetek kerülnek az iskolatáskákba. A borítón feltűntetjük a rajzkészítők nevét, iskoláját, ezzel  
is motiválva a ferencvárosi tanulókat a versenyeinken való részvételre, illetve ily módon is szeretnénk jutalmazni  
iskoláink aktivitását.  A taneszközcsomagba évfolyamonként meghatározott számú és fajtájú füzetek kerülnek, 
továbbá a csomagok tartalmazni fognak egy nagyobb és egy kisebb egyedi tervezésű órarendet, valamint néhány 
egyéb  taneszközt.  Mindennek  a  megvalósítása  nem igényel  költségvetési  többletet,  a  jóváhagyott  pénzügyi  
keretből  kerül  megvalósításra  úgy,  hogy  a  kedvezményezettek  körét  kibővítjük  és  a  ferencvárosi  kötődést 
hangsúlyozó, egyedi tervezésű, színes, esztétikus füzetcsomagokat nyújthatunk át iskoláink nebulóinak. 
(A füzetborítók tervezete megtekinthető a testületi ülés alatt az ülés jegyzőkönyvezetőjénél.)

Mindezek értelmében kérem a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló, 6/2006. (III. 10.) sz. rendelet 16. §  
(1)  a)  pontjának,  valamint  a  hatályos  költségvetési  rendelet  37.  §  (3)  pontjának,  a  taneszköz  csomagok 
évfolyamonként maximált árára vonatkozó részét módosítani az alábbiak szerint.

A szociális rendelet 16. § (1) a) pontjában a támogatást az 1-5. évfolyamhatárról 1- 8. évfolyamhatárra szükséges  
kiterjeszteni.

A  hatályos  költségvetési  rendelet  37.  §  (3)  bekezdésében  a  taneszközcsomagok  árának  évfolyamonkénti 
maximalizálása 1-5. osztályra vonatkozik, melyet kérek 1-8. osztályig kiterjeszteni. A jelenlegi, osztályonként  
eltérően maximált összegek változatlanul hagyása mellett a 6-8. osztályokra javasolt maximális összeg:

6. osztályban - 2.000.- Ft
7. osztályban - 2.000.- Ft
8. osztályban - 2.000.- Ft

Egyebekben az előterjesztett  módosítás költségvetési  többletet  nem igényel.  A taneszköz csomag fedezete a 
hatályos költségvetési rendelet 3435. számú  - „tankönyvtámogatás” - címzett soráról biztosított.

A hivatkozott rendeletek módosításának tervezetét ezen előterjesztéshez mellékelem.



Kérem a Tisztelt Képviselőtestület szíves támogatását!

Budapest, 2011. 06. 23.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat:
Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a gyermekjóléti  és 
szociális ellátásokról szóló 6/2006. (III.10.), valamint az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 
28.) rendeletek módosításának rendelettervezetét ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat:
Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megalkotja  a 
…../2011.  (….)  rendeletét.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
              dr. Nagy Hajnalka jegyző



Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének…/2011.(…) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2006. 

(III.10.) és az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.28.) rendeletének 
módosításáról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és 
a  gyámügyi  igazgatásról  szóló 1993.  évi  XXXI.  törvény,  a  közoktatásról  szóló 1993.  évi 
LXXIX.  törvény,  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  felhatalmazása 
alapján a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2006. (III.10) és az önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló5/2011.(II.28.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A gyermekjóléti  és  szociális  ellátásokról  szóló  6/2006.  (III10.)  rendelet  16.  §  (1) 
bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) az 1-8. osztályban a szükséges taneszköz csomag,”

(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.28.) rendelet 37. § (3) 
bekezdésében  a  szükséges  taneszköz  csomag  áráról  szóló  rendelkezés  helyébe  az 
alábbi lép:

       „- a szükséges taneszköz csomag ára legfeljebb
                                               az 1. osztályban 3.600 Ft
                                               a   2. osztályban 2.200 Ft
                                               a   3. osztályban 2.800 Ft
                                               a   4. osztályban 2.600 Ft
                                               az 5. osztályban 2.400 Ft
                                               a   6. osztályban 2.000 Ft
                                               a   7. osztályban 2.000 Ft
                                               a   8. osztályban 2.000 Ft „

Záró rendelkezés

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2011. július….

   dr. Bácskai János                                                            Dr. Nagy Hajnalka
       polgármester                                                                      jegyző
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