Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz, 2018/2019-es tanévre
Az intézmény neve: Váci Szakképzési Centrum Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
címe: 2600 Vác Naszály út 8.
OM azonosítója: 203065

I.

Normatív kedvezmény iránti igény (Kérjük nyomtatott nagybetűvel kitölteni!)

A tanuló neve:

jelenlegi oszt.:

lakcíme:
Tanulói azonosító száma:

diákigazolvány-száma:

A szülő (gondviselő) neve:
lakcíme:
azonosító iratának típusa:

száma:

Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII.
törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a
hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül:
Jelölje X-szel a
megfelelőt

Jogosultság jogcíme

Benyújtandó igazolás

a) tartósan beteg,

szakorvosi igazolás másolata

b) mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd,
c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban
él,

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

szakértői bizottság
véleményének másolata
családi
pótlék
összegének
igazolása, nagykorú, de tanulói
jogviszonyban álló gyermek
iskolalátogatási igazolása
családi pótlék összegének
igazolása
érvényes határozat másolata

f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy
utógondozói ellátásban részesül

érvényes határozat másolata

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az
Igénylőlapon az I. Normatív kedvezmény iránti igény alatti a)-f) pontjai közül az általam megjelölt
kedvezményre való jogosultságom ez év június 10-én fennáll, annak változásáról a változást követő
15 napon belül értesítem az intézményt.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév
október 01. napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb
október 20-ig befizetem.
Hozzájárulásomat adom, a kedvezményre jogosultság igazolása, a kedvezmény folyósítása céljából, a kedvezmény igénybevételéhez
szükséges mértékben, a jelen nyilatkozattal igényelt kedvezmény biztosításának, illetve ellenőrzésének időszakára, de legfeljebb az
igénylés benyújtásától számított 5. naptári év végéig a tanulói, illetve szülői személyes adatok iskola általi kezeléséhez.

Dátum:
szülő vagy nagykorú tanuló aláírása

A szükséges hiányzó igazolás leadása személyesen, a könyvtárban, nyitva tartási
időben, 2018. márc. 31-ig!

A 2018/2019-es tanévre vonatkozó tankönyvtámogatás igényléséhez szükséges kérelem kitöltése előtt kérjük olvassa el
figyelmesen az alábbi tájékozatót!
A tankönyvellátást szabályozó jogrendszer (a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII.
törvény 4. § (2) bekezdésében) alapján a tankönyvtámogatás igényléséhez a lap túloldalán található nyilatkozatot kell
kitölteni, valamint a jogosultságot igazolni kell az alábbiakban leírt módon! Amennyiben a jogosultság igazolásához a
határozat szeptember 1-e előtt lejár, kérjük már június hónapban igényeljék meg a következő időszakra érvényes
határozatot!
A nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló az iskolában normatív kedvezményt igényelhet a tankönyvellátáshoz, ha:
a)

tartósan beteg,
Igazolás: szakorvosi igazolás, illetve a megállapított Iskoláztatási támogatás (családi pótlék) összegéről szóló, a Magyar
Államkincstár Területi Igazgatósága által kiadott igazolás, folyószámlakivonat vagy postai igazolószelvény

b)

a 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 (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
Igazolás: megyei vagy budapesti szakértői és rehabilitációs bizottság által kiadott szakvélemény

c)

három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
Igazolás: megállapított Iskoláztatási támogatás (családi pótlék) összegéről szóló, a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága
által kiadott igazolás, a folyószámlakivonat vagy postai igazolószelvény

d)

nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
Igazolás: névre szóló Iskoláztatási támogatás (családi pótlék) összegéről szóló, a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által
kiadott igazolás, a folyószámlakivonat vagy postai igazolószelvény

e)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Igazolás: lakóhely szerinti önkormányzat által kiadott határozat (2018. szeptemberéig érvényét vesztett igazolásokat 2018.
októrber 01-ig az új, érvényes határozattal pótolni kell).

f)

a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül
Igazolás: lakóhely szerinti önkormányzat által kiadott határozat (2018. szeptemberéig érvényét vesztett igazolásokat 2018.
októrber 01-ig az új, érvényes határozattal pótolni kell).

Az igazolások fénymásolatát az igénylőlapokkal együtt be kell mutatni az iskola képviselőjének , az igénylő az általa közölt
adatokért büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ellenőrzés során az iskola, a fenntartó vagy Állami Számvevőszék bekérheti az
eredeti igazolásokat.
A hiányosan kitöltött igénylőlap és/vagy az igazolások bemutatásának hiánya esetén nem tudjuk figyelembe venni a
kérelmüket!

A leadási határidő elmulasztása után már nincs lehetőség az igénylés figyelembe vételére (tankönyvpiac rendjéről szóló
2001. évi XXXVII. törvény 8. §).
Vác, 2018. január 31.

Papolczi Emőke
igazgató

