Igénylőlap a tanulói tankönyvtámogatáshoz 2012/ 2013 tanév
Az intézmény neve:
címe:
OM-azonosítója:

Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.
035480
I. Normatív kedvezmény iránti igény

A tanuló:
Neve:

Osztálya:

Lakcíme:

Oktatási azonosító száma:

Diákigazolvány száma
a vonalkód alatt szereplő számsor

7

A szülő (gondviselő):
Neve:

Azonosító iratának típusa
- személyi igazolvány
- útlevél
(a megfelelő aláhúzandó)

Lakcíme:

Azonosító iratának száma:

Alulírott – fent nevezett tanuló nevében – a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4)
bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott
jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül.1 A tanuló:
a) tartósan beteg,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos,
c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),
d) három- vagy többgyermekes családban él,
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok
változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.
Az igényléshez elfogadható igazolások:
a), b) pontok esetén szakorvosi igazolás
c) pont esetén érvényes szakvélemény vagy határozat
d) pont esetén: bérjegyzék, vagy bankszámlakivonat, vagy Hatósági Bizonyítvány családi pótlék folyósításáról.
A bizonylaton szerepelnie kell a családi pótlék összegének.
e), f) pontok esetén határozat
A tankönyvcsomagban előfordulhatnak olyan, tartós tankönyvek, amelyek az iskola tulajdonát képezik, és a tanuló
kölcsönzéssel juthat hozzá. Amennyiben nem igénylik a kölcsönzést, a tankönyvet az üzletben meg kell vásárolni.
A tartós tankönyv kölcsönzését2

Igénylem

Nem igénylem

Dátum: ……………………………

………………………………….....
szülő vagy nagykorú tanuló aláírása

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges okiratok bemutatása megtörtént: IGEN - NEM
Kelt: ……………………………

………………………………….....
ügyintéző aláírása

A tanuló a csatolt okiratok alapján tankönyvtámogatásra jogosult:
Kelt: ……………………………

1 A megfelelő szövegrész aláhúzandó

………………………………….....
igazgató aláírása

