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IGÉNYLŐLAP TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁSHOZ
a 2018/2019. tanévre
I. Normatív kedvezmény iránti igény
(nyomtatott betűvel kérjük kitölteni)
A tanuló:
neve:

osztálya 2018/2019-ben:

oktatási azonosító száma:

7__________
lakcíme:
A szülő (gondviselő):
neve:

azonosító iratának
típusa:

száma:

lakcíme:

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kitöltésre vonatkozó útmutatást!
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jogi szabályozás értelmében Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 2018/2019. tanévben
jogosultsága fennáll-e az ingyenes tankönyvellátás igénybevételére. Kérjük, hogy a fenti pontok közül (a-e) karikázásával válassza ki azt a
feltételt, ami megalapozza jogosultságát. Ezt igazolnia is kell a felsorolás mellett zárójelben jelzett dokumentumokkal. Fénymásolt
igazolásokat kérünk! (Célszerű 2 példányban elkészíteni, mert ha a későbbiekben étkezési támogatást szeretne igényelni, a másik fénymásolatot
akkor kell majd beküldenie.) Tájékoztatjuk, hogy iskolánk az ingyenes tankönyvellátást tankönyvkölcsönzés formájában biztosítja.
A határidő Ön számára jogvesztő, ami azt jelenti, hogy késedelme esetén nem áll módunkban kérelmét sem elbírálni, sem figyelembe venni.
Ezúton is felhívjuk figyelmét arra, hogy gyermekének a kapott tankönyveket a tanév végén külön felszólítás nélkül az iskola könyvtárában le kell
adnia. Amennyiben ez nem történik meg, a tankönyvek árát kiszámlázzuk Önnek, ha nem fizeti ki, akkor pedig fizetési meghagyási eljárást
kezdeményezünk.
Az igénylés beadási határideje: 2018. szeptember 10.
Az igénylőlapot akkor is le kell adni, ha a jogosultság nem áll fenn.
Az igazolások beadási határideje: 2018.szeptember 10.

A megfelelő aláhúzandó:
Igen, igényt tartok az ingyen tankönyv ellátására.

Nem, nem vagyok jogosult az ingyen tankönyvtámogatásra.

Alulírott a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. §. (2) bekezdésében biztosított normatív
kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek alapján.
A tanuló:
a) tartósan beteg (szakorvosi igazolás, emelt családi pótlékról 2018. augusztus 20. után kiváltott MÁK bizonyítvány, MÁK határozat)
b) szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd (szakorvosi
igazolás, emelt családi pótlékról 2018. augusztus 20. után kiváltott MÁK bizonyítvány)
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él (iskolalátogatási igazolások, emelt családi pótlékról 2018.
augusztus 20. után kiváltott MÁK bizonyítvány)
d) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (családi pótlékról 2018. augusztus 20. után kiváltott, saját nevére szóló MÁK
bizonyítvány)
e) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (jegyzői határozat ennek megállapításáról)
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a változásról 15 napon belül
értesítem az intézményt!
Dátum: 2018.
………………………………………
szülő aláírása
II. Igénylés további kedvezményekre*
Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8.§. (4) bekezdésében biztosított normatív
kedvezményeken túl az alábbi kedvezmény igénybevételére jelentkezem:
Dátum: 2018.
………………………………………
szülő aláírása
A tanuló normatív kedvezményre való jogosultságát*
- megállapítom
- késedelmes beadás, vagy hiányos igazolás miatt elutasítom
Kelt: Miskolc, …………………
*iskola tölti ki

………………………………..
iskola igazgatójának aláírása

