A véleményeket 2012. november 27. 16,00 óráig lehet elküldeni a
muvelodes@ujpest.hu e-mail címre.
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének
…/2012. (…...)
önkormányzati rendelete
a 2013. évi önkormányzati tankönyvtámogatásról
(T E R V E Z E T)
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
E rendelet
érdekében
fennállása
gyermeket

célja, hogy az iskolakezdéssel kapcsolatos terhek enyhítése
az Önkormányzat – az e rendeletben meghatározott feltételek
esetén – támogatást nyújtson az általános iskolás korú
nevelő családok részére.
2. §

2013.
évben
az
a
tanuló
gyermek
részesül
önkormányzati
tankönyvtámogatásban (a továbbiakban: támogatás), aki
a) az Önkormányzat közigazgatási területén – fenntartóra tekintet nélkül
– működő köznevelési intézmény (a továbbiakban: köznevelési
intézmény) nappali tagozatos 1-8. évfolyamos tanulója és oda a
2013/2014-es tanévre beiratkozott, és
b) 2013. január 1-je és 2013. szeptember 1-je között folyamatosan
bejelentett állandó 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 állandó lakóhellyel
rendelkezik, és
d) jogszabályban meghatározott normatív kedvezmény vagy más
jogszabályi
rendelkezés
alapján
nem
részesül
ingyenes
tankönyvellátásban.
3. §
(1) A 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő
gyermeket 2013. évben egyszeri tankönyvtámogatás illeti meg.

1

tanuló

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás mértéke megegyezik a
köznevelési intézmény által kötelezően előírt tankönyvek árával.
(3) A támogatás nem vehető igénybe azon több éven át használatos
tankönyvek után, amelyekhez korábban a tanuló gyermek –
önkormányzati tankönyvtámogatás révén – ingyenesen jutott hozzá.
Ugyanazon tankönyv után a támogatás ismételten nem vehető igénybe.
4. §
Az e rendelet szerinti támogatás legfeljebb 2013. 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. §.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az e rendelet
szerinti támogatás nyújtásának részleteiről a köznevelési intézmények
fenntartóival és a tankönyvellátásért felelős szervezettel megállapodást
kössön.
7. §
Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és 2013. december 31.
napján a hatályát veszti.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Wintermantel Zsolt
polgármester
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Rendeleti javaslat
A
Képviselő-testület
elfogadja
a
2013.
évi
önkormányzati
tankönyvtámogatásról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselőtestületének …./2012. (……) önkormányzati rendeletét.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap
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