TETÉTLEN KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
4184 TETÉTLEN KOSSUTH u. 65. sz.
TEL. (54) 712-000, FAX (54) 461-390

HIRDETMÉNY
2020. ÉVBEN NYÚJTHATÓ TANKÖNYVTÁMOGATÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy Tetétlen Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete alapján
2020. szeptember 01. és 2020. szeptember 30. között a
2020/2021. tanév kezdetéhez az alábbi feltételek és dokumentumok
csatolása mellett a tankönyvtámogatás iránti kérelem

benyújtható:

Feltételek:
Az Önkormányzat évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatást ad
a tanév kezdetéhez azon közép- és felsőfokú oktatási intézményben
nappali tagozaton tanulmányait folytató, valamint minden 16. életévét
be nem töltött fogyatékos tanulónak, akik a településen legalább 2012.
január 1. napjától állandó lakóhellyel rendelkeznek.
Aki tanulmányait levelező vagy esti tagozaton folytatja, akkor jogosult
a támogatásra, ha jövedelemmel nem rendelkezik.
A jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a tanuló
családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250.- Ft/fő),
egyedülálló szülő esetén 300 % -át (85.500.-Ft/fő).
A támogatás feltétele minden esetben az iskolalátogatási bizonyítvány
bemutatása, továbbá amennyiben fennáll, a fogyatékosság és a
jövedelmi viszonyok igazolása.

Nem állapítható meg tankönyvtámogatás
- 2 évig az után a tanköteles tanuló után, aki az utolsó
tankönyvtámogatás megállapítása óta eltelt tanévben az oktatási
intézményből 30 óránál többet mulasztott igazolatlanul.
- Nem jogosultak támogatásra azok a tanulók, akik a vonatkozó
jogszabályok alapján t é r í t é s m e n t e s t a n k ö n y v e l l á t á s b a n
részesülnek.
Igényléshez szükséges dokumentumok:
- tanulói, hallgatói jogviszonyról szóló igazolás, kiegészítve az
előző tanévben igazolatlanul mulasztott tanórák számával
- Az igazolatlanul mulasztott órákra vonatkozó igazolást nemleges esetben is - tartalmaznia kell az iskolalátogatási
igazolásnak.
- levelező vagy esti tagozaton tanulmányokat folytató tanuló
jövedelméről szóló nyilatkozatot
- jövedelemigazolás
- lakcímet igazoló kártya
- fogyatékosságról szóló igazolás (amennyiben fennáll)

Tetétlen, 2020. augusztus 31.
Borbélyné Fülöp Hajnalka sk.
polgármester

