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Tárgy: javaslat a 2011. évi önkormányzati tankönyvtámogatásra 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 

költségvetésében a 2010/2011. tanévre eredetileg 30+1 millió Ft-ot biztosított a tanulók iskolakezdési 

és önkormányzati tankönyv támogatására. A KOB 2010. június 22-i ülésén a Bizottság az elé 

terjesztett 3 támogatási forma –az Önkormányzat iskoláiba járó újpesti A.: 1-12. évfolyamos diákok 

tankönyv vásárlásának 7.500,- Ft-tal, vagy B.: 1-8. évfolyamos diákok 8.500,- Ft-tal, vagy C.: 1-4. 

évfolyamos diákok tankönyvvásárlásának teljes támogatása– közül az „A.” támogatási formát 

javasolta. 

 

A Képviselő-testület –a javasolthoz képest jelentősen módosított formában elfogadott– 18/2010. 

(VII.07.) számú rendeletében az Újpesten működő általános iskolák alsó tagozatos diákjai részére a 

tankönyveket, a felső tagozatos tanulók részére az alaptankönyveket biztosította térítésmentesen, a 

középiskolák 9-12. évfolyamára járó tanulók tankönyvcsomagjához pedig 50%-os támogatást nyújtott. 

A tényleges kifizetések alapján 2010. december 31. napjáig 5291 újpesti tanuló részesült 

önkormányzati tankönyvtámogatásban, melynek összege 58.524.895,- Ft volt. A Gyermekház 

Általános Iskola és Gimnázium és Szakképző Iskola a megadott határidőig nem számolt el, a 

rendeletet nem hajtotta végre, így a tanulói nem részesültek támogatásban. 

 

2010. évben az Önkormányzat a törvény szerint a tanulók ingyenes tankönyvvásárlásához igényelhető 

10.000,- Ft-os állami normatív hozzájárulás után 24,5 millió Ft, valamint 7,8 millió Ft általános 

normatív támogatásban részesült, e két forrás éppen fedezte a törvény alapján adott ingyen tankönyvek 

költségét. A közoktatási normatívák 2011. évi változása következtében az összes tanuló után járó 

1.000,- Ft/fő általános normatív támogatás megszűnik, így azt önkormányzati forrásból kell pótolni. E 

változás az Önkormányzatnak 7,8 millió Ft költségnövekedést fog okozni. Így a 2011. évi 

önkormányzati tankönyvtámogatás az előző évi adatokból kiindulva kb. 4000 tanulót érint, s ez a 

fenntartónak előreláthatólag 47 millió Ft kiadást jelent, a teljes tankönyvtámogatásból adódó kiadás 

pedig –az éves normatíva kiesés pótlására is tekintettel– várhatóan 55 millió Ft lesz. 

 

Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a mellékelt 2011. évi önkormányzati 

tankönyvtámogatási rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Rendeleti javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi 

önkormányzati tankönyvtámogatásról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja a …./2011. (……) 

számú rendeletét. 
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