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Kec!t€a@9t].'né!9!q§24.

k€dv€zményt
a7 jskola bizlosítani nem tu4 eDnek a
ponlnak a kiadását ajogszabály ír_ja eIó.)
Aluliíott a fmt nevezett tanuló nevébcn a nenzeti közrevelés tankönyv€llátásának rendjéíól
szóló CCXXXIL töívény 4.§ (2) bekczdósében biztositott normativ kedvezmények€n túl az
alábbj kedvezmény igénybcvótclérc jcILítkezem:

II. Igéfill^ tovúbbi kedveanényekre (To,lábbi
osztályai

lakcime:

kö7oklálási á7onositó §záma:

III. Nen igénlelek íotl könJJvlómogalásl

djákigazolvány szálna:

Tójékoztaló a kedvezmén))es lahkir yvellótóstól

A iogosuhsógot a ronkönvvek ÁTVÉTELEKoR kell i?uolni!

A nemzeti köznevelésról szóló 20l l. évi cXC, törvény 89.§-a alapján minden évben az éves költ-

lakciI]]e:

azonosító iíatának száma,
típusa (pl, szig,, útlcvól)

Alulirott a fant nevezelt tanuló nevéb€n - a nemzcii kömevelés tanköl]yvellátásáról szÓló
20l3, óvi ccxxxlI. töívény 4,§ (2) bekezdésében biztosított normativ kedvemény igénybevételére vonatkozó igényl nyiútok be, mert a h ivatkozolt .jogszabá]yban meghatározott
kijzül az a]ábbi leli§súl (Kéfiiih a heíűielel bekarikizfii!)

tltélelek

A lanuló

ll./ mnósan beteg,
a szakéítój bizottság szakérlői vóleménye alapján rnozgásszcrvi, éíZékszeívi,éítelnli
vagy beszédfogyatékos.tóbb fogyatékosság egyiittes elijfoídulása esetén balmozottan
fogyatékos. autizmus spekúum zavaral vagy €gyéb pszichés fejlódési zavarral (súlyo§
tanulási, Iigye]enr- vagy ma8atartásszabályozási zavaíral) kiizd.
c/ három- Vagy több kiskoíú. vagy e|tartott gyem]ckel neveló csa]ádban él,
d/ nagykoíúés sajál jogár iskoláztalási támogatásra jogosult.
e.) rendszeres gyermekvódctmi kedvezményben részesül. vagy
a 8yernekvédelmi gondoskodás keretéb§D nevclósbe vett vagy utógondozói ellálásban

ó

/)

részesiil,

Kéljük, alúhúzlis§ol jelölje iíenliek küúl azt, flmeb,ikíekételfiek megfelel
Amennyiben aZ

ne

a)-1) pontok

a

ranuló!

bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság i8azo]ása

még
tórlónt mcg. de annak fennállását az il]etékes hatóság várhatóan a lanév clső rrapiáie.
de legké§őbb októbcr 15, napjáig iga7ol_ja. akkoí aláhúzássaljelölie meg, hogy mclyikJoccim
f)
alapján áll rnaid fenn a kedvezmény a tanuló eselében:
Biintctőjo8i lelelősségem tudatában kijelentem, hogy a köZö!t adalok a valósá8nak megfelelnek,
aZ t8énylőlapon az L Normativ kedveznény iránti igény alalti aFD pontok közúl az általam
megjelölt kedvezményre való jogosultságom ez év október ]-jén ferrnáll. annak vá]tozásáróI a
változást követő 15 napon beliil értesitem aZ intézményt,
Köte]ezettséget vállalok arra. bogy a kedvezíényre jogostll1ság igazolása az iskola lelé a tanév
októbcí 15, napjáig részemT(jl Dem töílénik meg, ú8y a kapott tankiinyvck ellenértékétlegkésőbb október 20-ig kóteles vagyok befiZetni
célI I ozzáj árulásomat adom, a kgdvezményre jogosultság i8a7-olása, a kcdvezmény folyóSitása
jából, a kedvezmény igénybcvéte]éhcz szükséges nértékbeD, aje]en nyilalkozattal i8ényelt kedvemlény biztositásának. illetve ellenőrzés€trek időSzakáía, de legfeljcbb az igény]ésbenyújtásától számitott 5, naptári év végéiga lanlllói, illetve Szülói személyes adatok iskola á]tali kezelé-

a) b) c) d) e)

séh€z.

Dátunr:20l7,

Az I.

é§ a IIl. pontok közü| valrmelyik€t
mindenképpen kérjük bejelölni:

sjilő (|ag

nag},korú) tonltló

s:ülő (,,úg/ nagkarli) lanuló aIóíúsa

Dátunr: 20l7,

lcÉNYLóLAP TA\ULól TANKöN\ vTÁ \,toG^TÁsIloZ

l. Nomatív kelvezrnény (,,irrgenes lankönyv") ifárlrl ígéh!

aláírása

KÉRJüK, FoItDíIsoN!

sé8vetési tórvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet az iskolaíenntaító kap az iskolai terjesztési áíon forgalonrba kerülő tankónyvek rnegvásárlásának támogatásáloz,
A támogatás módjáíól a nevclótestület a töívényekben meghatározottak szerint dönt. (Házirend
l0.3, pont)
A tanuló (sziiló) aZ iskolában - a család anyagi helyzetétő] függően - ingyenes vagy kedvezlényes
tankönyvellátást igéDyelhct.
Igénylésesetél] ingyenes tankónyvellátást (normativ kedvezmény) köleles az iskola biáositani a
nappali í€ndszerű i§kolai oktalásban résztvevő tanuló §zámári], ha a 8yennek az L pont 17' J' feltételei közü] valaNelyiknck megfe]el,
,^Z d' pontot szakorvos igazolhatja. a ó/ pontot szakértói bizottság szakvéleménye. a c' és d/ pontot
a megállapíloll családi pótlék, az ?' és' ponlot az eííőlszóló haláíozaí ig.Volja
sziikség csotén a családi pótlékról sZóIó igazolásl a munkáltató, a munkahellycl nem rende]ke7ő íé,
szére az Á]lamkincstár'I'erületi l8a7gatósága adja ki, A csáládi pótlók igazolható bérjegyzókkel,
§zámlakivonáttrl vágy postai igazoló §zelYénnycl is.
Ellenőízés során az iskola, az i§kola fenntarlója Vagy az A]lami számvevőszék bekérheti a7 igazo1ásokat.

A normativ

támogatást az isko]a leljcs egészében is íblhasmálhatja tankönyvek vásárlá\ára, amelyekkel az in8yenes tankönyvellálásl a2 iskolai köny\tárból történó kölcsönzéssel biztositja.
Leh€tőség van aíra, hogy az iskola a tanu]ók részérea tankönyvet]
- iskolából történő kólc§önzé§sel (iskolánkbaD ezel bizlosííjuk),
- napköZiben, tanulószobában elhelyezett tankönyvekkel, va8y
, a taikóíyvck vásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással, ill€tve e haron módszeí egyűttes a|kalmazásával

biztositsa,

Alapvető szemponl, ho8y az iskola a tartós, a tóbb éven át is használható tankónyveket az iskolai
Iönvlaarhól kolc.on7ó§§el bocsassa a tantllóI l cnrle lkczésere,
az igcnyt az tCÉNvrÓL^P értclenl57erü kilöltésével és benyújtásával kcll bejelenteni, Az iskolában kapja kézhez minden tanutó az igénylőlapot. anrit E!ú9i!L24:ig kell visszajuttatni az osztályfónöknck. Az i§kolába felvett úi tanulók esetében legkósőbb n beiraakozáskor k€ll az igényló-,
lapot leadni.

}la az idöben megkaDott igónvlólaDot határidőrc ncm iüttatia vi§sza 8z i§kolába az
i!énylö. az iskota nem kölel€s

a kósóbb beielenteta ieónt l kieléeíteni,

A nornaliv kedvezményre való jogosullság igazolásához, illetóleg
toVábbi tankönyvtámogatáshoz

a sziik§égcs okiratok benrutatasa

igen

a normativ kedvezményen túli
megtörtált:

nem.

Kelt:
,a7.
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