
 

 

1. Napirendi pont 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 
 

Tárgy: A 2018/2019. évre vonatkozó általános és középiskolás tanulók iskolakezdési 

támogatásának ügye 

 

Önkormányzatunk minden költségvetési évben fontos feladatának tartotta, hogy segítse a 

családokat, az iskolakezdéssel járó költségek viselésében.   

2013. évtől kezdődően minden tanévben azok a családok kaptak tankönyvtámogatást, akik 

egyéb jogszabályban meghatározott jogosultság miatt nem részesültek ingyenes 

tankönyvellátásban.  

 

Az elmúlt tanévekben az alábbi összegben került kifizetésre tankönyvtámogatás: 

 

2013/2014 tanévben: 334 000 Ft     (35 gyermek) 

2014/2015 tanévben: 182. 000 Ft     (20 gyermek) 

2015/2016. tanévben : 405.000 Ft    (13 gyermek) 

2016/2017. tanévben: 160.000 Ft                  ( 9 gyermek) 

2017/2018. tanévben: 220 000 Ft                  (11 gyermek) 

 

A kifizetésre kerülő összeg nagyságának és a támogatott gyermekek számának változását 

elsősorban az befolyásolta, hogy a kormány évről évre több iskolai évfolyamra terjesztette ki 

az ingyenes tankönyvellátást. (2015 /2016. évben az önkormányzat döntésével jelentősen 

megemelte a támogatás összegét, ebből adódik a kiugróan magas támogatási összeg.) 

 

Az elmúlt (és idei 2018/2019) tanévben már az 1-9 évfolyamon tanuló diákok ingyen kapták a 

tankönyvet. A támogatottak létszáma így jelentősen lecsökkent. 

 

A jelenleg településünkön hatályos támogatási rendszerrel már nem érhető el a cél, hogy 

minél több családnak segítséget nyújtsunk, ugyanakkor a beiskolázás költségei egyre nagyobb 

terhet jelentenek. 

 

Javaslom a tankönyvtámogatás fenntartását a szociális rendeletünkben előírtak szerint: 20 000 

Ft támogatást kapnak azok középiskolás gyermeket nevelő családok, akiknek nem jár az 

ingyenes tankönyv. (10. osztálytól felmenően). 

Várhatóan 10-12 középiskolás lesz jogosult erre a támogatásai formára. 

 

Továbbá egy új támogatási rendszer kerülne rögzítésre rendeleti formában: iskolakezdési 

támogatás elnevezéssel, az előterjesztés mellékleteként megküldésre kerülő rendelet-

tervezetben foglaltak szerint. 

 

 

 

 

 

 



 

Az előzetes felmérések szerint 140 fő általános és középiskolás gyermek él Nagylózson. 

Ennek ismeretében javaslom, hogy 6000 Ft/fő összegű iskolakezdési támogatásba 

részesüljenek, melynek teljes költsége: 840 000 Ft. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos további felmerő kérdésekre a testületi ülés során adunk 

választ.  

 

Nagylózs, 2018. augusztus 24. 

 

                                 Szigeti Éva 

                                polgármester 

 

 

 

 


