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Kérem, jelölje a tanulóra vonatkozó jogosultságot!
1.Tankönyvtámogatásra jogosult vagyok, érvényes igazolással rendelkezem, amely
2018. 09. 01-én érvényes.
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: Kérjük, hogy karikázza be!
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Normatív kedvezményre jogosult
Tartósan beteg tanuló
A sajátos nevelési igényű tanuló
Három- vagy többgyermekes családban élő
tanuló
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő tanuló
Nagykorú és saját jogán iskoláztatási
támogatásra jogosult
A gyermekvédelmi gondoskodás keretében
nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban
részesülő tanuló

Igazolás típusa
emelt családi pótlék igazolása vagy
szakorvosi igazolás
szakértői bizottság szakvélemény
családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
a települési önkormányzat határozata
családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
gyámhatósági határozat alapján gondozási
helyet biztosító intézmény vezetője által
kiállított igazolás

2.Tankönyvtámogatásra jogosultság folyamatban, várhatóan 2018.09.01-ig igazolom.
Amennyiben az a)-f) pontok bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság igazolása még
nem történt meg, de annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan a következő tanév első napjáig,
de legkésőbb október 15. napjáig igazolja, akkor aláhúzással jelölje meg, hogy melyik jogcím
alapján áll majd fenn a kedvezmény a tanuló esetében.
a)
b)
c)
d)
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f)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az
Igénylőlapon az I. Normatív kedvezmény iránti igény alatti a)- f) pontok közül az általam megjelölt
kedvezményre való jogosultságom ez év június 10-jén fennáll, annak változásáról a változást követő
15 napon belül értesítem az intézményt. Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a
kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév október 15. napjáig részemről nem
történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig köteles vagyok
befizetni.
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