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Előterjeszt és 
A tanulói tankönyvtámogatás összegének szétosztására 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kv. törvény) rendelkezik a tanulók tankönyvellátásának támogatásáról. A Kv. 
törvény 3. melléklete 17. pont b) al pontj a szerint a szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 
keretében a tanulókingyenes tankönyvellátásának támogatása 12 OOO Ft/fő/év. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 10. § (4) bekezdése 
alapján a tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől 
függően részben vagy egészben mentesüljön a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól. 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése tartalmazza 
az ingyenes tankönyvekre jogosult tanulók körét. Eszerint az iskolai tankönyvrendelésnek 
biztosítania kell, hogy - az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, 
tanulószabában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, 
illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján - a nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki 

a) tartósan beteg, 
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
c) pszichés fejlődés zavaraimiatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus 
vagy kóros aktivitászavar), 

d) három- vagy többgyermekes családban él, 
e) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, 
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények). 

A hozzájárulást a helyi önkormányzat a 2011/2012. tanévi nyitó (október l-jei) közoktatási 
statisztikai állapotra becsült létszáma alapján veheti igénybe. A hozzájárulás egy tanuló után 
egy jogcímen igényelhető. 
Az igénylés során figyelembe kellett venni a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. § 
(l) bekezdését is, ami a tankönyvellátás egyéb módon történő biztosítását (iskolai 
könyvtárból, könyvtárszabából történő tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószabán 
elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján) tartalmazza. 

A hozzájárulással való elszámolás a 2011/2012. tanévi nyitó (október l-jei) tényleges 
közoktatási statisztikai létszámból, az ingyenes tankönyv-ellátásra jogosultak száma alapján 
történik. 
A hozzájárulás folyósítására augusztus hónap utolsó munkanapján kerül sor az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. melléklete 
szerint. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletében a tankönyvtámogatás keretösszege: 28 OOO OOO 
Ft. 

A 20 ll. júliusi normatíva igénylése során az intézmények által megállapított becsült létszám 
alapján készítettük el a támogatási javaslatot. 
A melléklet tartalmazza az intézményekre lebontott, a tanulók ingyenes tankönyvellátásához 
szükséges hozzájárulások összegét. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
tanulók tankönyvellátásának támogatása címen leadott 26 484 OOO Ft intézményre történő 
bontását és az intézményi költségvetésbe történő átcsoportosítását az l. melléklet szerint. 
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1. melléklet 

A tanufók tankönyvellátásának támogatása a 2010. évi CLXIX. törvény 17. b) bekezdése alapján 

ingyenes tankönyv 

Iskola 
ellátásban részesülők ingyenes tankönyv támogatás 
száma a 2011. júliusi 12 OOO Ft l jogosult 

adatszolgáltatás alapján 
Bem József Ált. Isk. (Hungária krt. 5-7.) 11 o 1 320 OOO Ft 
Fekete István Ált. Isk. (Harmat 196.) 251 3 012 OOO Ft 
Harmat Ált. Isk. (Harmat 88.) 230 2 760 OOO Ft 
Janikovszky Éva Áit. Isk. ( Bánya u. 32.) 160 1 920 OOO Ft 

tagintézmény (Üllői u.118.) 95 1 140 OOO Ft 
tagintézmény (Kápolna tér 4.) 51 612 OOO Ft 

Kada Mihály Ált. Isk. (Kada u. 27-29) 183 2 196 OOO Ft 
Keresztury Dezső Ált. Isk. (Keresztúri út 7-9.) 126 1 512 OOO Ft 
Kertvárosi Áit. Isk. (Jászberényi u. 89.) 104 1 248 OOO Ft 
Széchenyi István Ált. Isk. (Újhegy stny. 1-3.) 169 2 028 OOO Ft 
Szent László Ált. Isk. (Szent L. tér 1.) 274 3 288 OOO Ft 
Szervátiusz Jenő Ált. Isk. (Kőbányai út 38.) 154 1 848 OOO Ft 
Komplex Ált. Isk. (Gém u. 5-7.) 130 1 560 OOO Ft 
Szent Lászó Gimnázium (Körösi Csoma út 28.) 170 2 040 OOO Ft 
ÖSSZES 2 207 26 484 OOO Ft 

2011.07.28 1 


