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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testületének ülésére 

 
Tárgy: Javaslat iskolakezdési támogatás nyújtására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Minden évben jelentkező nehézség az iskolás korú gyermekes szülők körében az iskolakezdés. Évről-évre 
tapasztalható, hogy nagyobb terheket ró a szülőkre az iskolaszerek megvásárlása még azzal együtt is, 
hogy kerületünkben az általános iskolában tanuló gyermekek ingyenesen kapják meg tankönyveiket. 
 
Jelenleg mintegy 1800 gyermek részesül kerületünkben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 
mely Újpesten természetben nyújtott támogatás, ingyenes, kedvezményes iskolai étkezésre és 
tankönyvvásárlásra, valamint külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre jogosít. 
 
Ezeken túl a korábbi években eseti pénzbeli támogatást nyújtottunk a szülőknek egyedi kérelmek alapján 
az iskolakezdéshez, többnyire rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény formájában. A jogszabályok 
változásából adódóan ez a támogatási forma megszűnt, és – más ellátástípusokkal együtt – beolvadt az 
önkormányzati segélybe, amelynek felhasználhatósága sokkal tágabb. Figyelemmel arra, hogy az 
Önkormányzat költségvetési helyzete erre lehetőséget teremt, indokolt egyszeri összeggel, kifejezetten 
beiskolázáshoz kapcsolódóan is támogatni a kerületben lakó-, tanuló gyermekeket. 
 
Határozati javaslat:  

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy – a költségvetés önkormányzati segélykeretének terhére –
gyermekenként egyszeri, 10.000,- Ft iskolakezdési támogatásban részesíti azokat a családokat, akik 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy önkormányzati segélyben részesülnek és a gyermekek 
általános, vagy középiskolai nappali tagozatos munkarend szerint járnak iskolába. Az iskolakezdési 
támogatás összege nem számít bele a jogosult családok éves önkormányzati segélykeretébe. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a nyilvántartott, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben, vagy önkormányzati segélyben részesülők és a jelen határozat szerint iskolakezdésre 
jogosult családok részére – postai úton – hivatalból juttassa el a támogatás összegét. 
 
 
Budapest, 2014. augusztus 7. 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
  Nagy István 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Ulrich Zsuzsanna osztályvezető 


