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lg6nyl6lap tanul6i tankiinyvtdmogatiishoz

Az intdzm6ny neve:

clme:

OM-azonositoja:

Normativ kedvezm6ny i16nti igeny

A tanul6:

neve:

A sz0l6 (torv6nyes

k6pvisel6) neve:

osztiilya: lakcime:

lakcime:

Tanul6i azonosito

szama:

di5kigazolvSny-

sz6ma:

szem6lyazonosit6irat.inak azonosit6szdma:

tipusa:

Alulirott - a fent nevezett tanul6 nevdben - a nemzeti kdznevel6s tankonyvelldtdsdnak rendj6rol sz6l6 2013. evi
CCXXXII. ttirveny 4. 5 (2) bekezdeseben biztositott normativ kedvezm6ny igenybev6tel6re vonatkozo igenyt nyfjtok
be, mert a hivatkozott jogszabdlyban meghatdrozott feltetelek koztll az aliibbi teljesail:

A tanu16:

a) tart6san beteg,

b) a szakert6i bizottsSg szak6rt6i vdlemdnye alapjiin mozgdsszervi, 6rz6kszervi, 6rtelmi vagy beszddfogyatekos,

tobb fogyat6kossdg egyiittes elciforduliisa esetdn halmozottan fogyatekos, autizmus spektrum zavarral vagy
egyeb psziches fejl6ddsi zavarral (s0lyos tanulSsi, figyelem- vagy magatartdsszabdlyozdsi zavarral) kuzo,

c) h6rom vagy tobb kiskor0, vagy eltartott gyermeket nevelci csalddban el,

d) nagykord 6s sajdtjog;in iskoldztatiisi tdmogatdsra jogosult, vagy

e) rendszeresgyermekv6delmikedvezm6nybenrdszesril.

K6rjiik, aldhtzdssaljelcilje a fentiek koztil azt, amelyik feltetelnek megfelel a tanulo.
Ha az a)-e) pontok b6rmelyike vonatkozdsdban a kedvezmdnyre jogosultsdg igazoldsa nr6g nem tortdnt meg,

de annak fenn6ll6s6t az illet€kes hat6sdg viirhat6an a kovetkez6 tan6v els6 napjdig, de legkds6bb okt6ber l5.
napj6ig igazolja, akkor aldh0z6ssal jelcilje meg, hogy melyik jogcim alapjdn dll majd fenn a kedvezm6ny a tanulo
eset6ben.

a) b) c) d) e)

Btlntet6jogi felelcissdgem tudat6ban kijelentem, hogy a kozdlt adatok a val6srignak megfelelnek, az lgdnyl6lapon
az l. Normativ kedvezm6ny iranti igeny alatti a)-e) pontok koztil az 6ltalam megjelolt kedvezmenyre valo
jogosultsdgom ez €v okt6ber 1-j6n fenn6ll, annak vdltozdsdr6l a veltozdst koveto 15 napon bekjl drtesitem
az int6zmdnyt.

Kcitelezettsdget vdllalok arra. hogy amennyiben a kedvezm6nyre jogosults6g igazoldsa az iskola feld a tan6v
okt6ber 15. napj6ig rdszemr6l nem tortdnik meg,09y a kapott tankonyvek ellenertdket legk6s6bb okt6ber 20-ig
koteles vagyok befi zetni.

Hozzdj6rul6somat adom. a kedvezm€nyre jogosults6g igazol6sa, a kedvezmeny folydsit6sa c6ljAb6l, a kedvezmeny
igenybevetel6hez szr.iks6ges m6rtdkben, a jelen nyilatkozattal ig6nyelt kedvezm6ny biztositdsdnak, ilietve
ellen6rzds6nek id6szakdra. de legfeljebb az igenyl6s benyrijt6s6t6l sz6mitott 5. naptdri ev v6geig a tanuloi. illetve
szril6i szem6lyes adatok iskola iiltali kezel6s6hez.

szrilci (tcirvenyes k6pviselo)

vagy nagykorri tanul6 alSirdsa

D6tum:


