SZÜLŐI (GONDVISELŐI) NYILATKOZAT AZ INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁSHOZ
(A 2017/2018. TANÉVRE)
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium (035357), 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 2-4.
Minden jogosult gyermekről külön nyilatkozat szükséges. Kérjük, olvassa el a túloldalon található tájékoztatót.

A NYILATKOZATOT ADÓ SZÜLŐ (GONDVISELŐ) ADATAI
Név:

Azonosító iratának száma:

Lakcím:

A gyermek után kapott
családi pótlék összege:

Telefon

E-mail cím:

A NYILATKOZATOT ADÓ SZÜLŐ HÁZTARTÁSÁBAN ÉLŐ, A 2016 / 17. TANÉVBEN A NAPPALI OKTATÁSÁBAN
RÉSZT VEVŐ TANULÓ ADATAI

Név:
Osztály:
(jelenlegi)

Diákigazolvány
száma:

Lakcím:

Oktatási
azonosítója:

Alulírott szülő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem a tankönyvellátás rendjéről
szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4), (5) bekezdés alapján jogosult az ingyenes tankönyvellátásra, mert
gyermekem: (Kérjük a megfelelő pontot, pontokat „X” jellel megjelölni!)
tartósan beteg,
mozgásszervi, érzékszervi-, értelmi-, beszédfogyatékosok, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
három- vagy többgyermekes családban él figyelembe vehető a 18 éven aluli gyermek, vagy a 25 évnél
fiatalabb, és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek; vagy életkorától függetlenül a tartósan
beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek),
nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.
Kijelentem, hogy a fenti adatok időközbeni változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az
intézményt. Amennyiben a változások bejelentését elmulasztom, köteles vagyok a jogalap nélkül igénybevett
kedvezmény teljes összegét visszafizetni.
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.

Kelt ……………… 2016. november 15 napján

…………………………………..
szülő (gondviselő) aláírása

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen - nem

Kelt Budapest……………………………………..

………………………………
iskola igazgatójának aláírása
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TÁJÉKOZTATÁS
A 2001. évi XXXVII. Törvény 8.§. (4), (5) bekezdésének rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi
CCXXXII. törvény 4.§ (2)-(5) bekezdése, és a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet alapján a 2016/2017-es tanévben az ingyenes tankönyvellátásban
részesül a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 1., 2., 3., 4. osztályos tanuló, valamint minden olyan tanuló, akikre az alábbi feltételek
legalább egyike teljesül:
1.
tartósan betegek (szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás szükséges),
2.
a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi-, értelmi-, beszédfogyatékosok, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékosok, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek, (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolása szükséges),
3.
három- vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban élnek (a megállapított családi pótlék igazolja), nagykorúak és
saját jogukon iskoláztatási támogatásra jogosultak (a megállapított családi pótlék igazolja),
4.
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek (az erről szóló határozat igazolja. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény megállapítása 1 évre szól. A jogosultság érvényességének időpontját figyelemmel kell kísérni. A lejárat előtt 3
hónappal kezdeményezhető a felülvizsgálata. Lejárt határozat esetén teljes térítést kell fizetni.).
5.
gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője szerint kiállított igazolás.
A megállapított családi pótlékról el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt.

A jogosultságot bizonyító igazolásnak érvényesnek kell lennie a tankönyv átvételekor
(tankönyvosztáskor) és az azt követő október 1-jén, mert a kedvezményt biztosító normatíva csak így
igényelhető! Amennyiben az igénylés benyújtását követően lejár az igazolás érvényessége, kérjük,
mielőbb indítsák el a szükséges dokumentumok beszerzését, hogy biztosítani tudjuk az ingyenes
tankönyvet!
Az igénylés jogszerűségéért és az indokok valódiságáért a szülő (gondviselő) a felelős.

