
LAKY ILONKA  

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
   KIK-azonosító: 135 006 

OM-azonosító: 032 496 

   2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3.  

Tel/Fax: 06/29/335-164   e-mail: iskola@ecser.hu 

 

 
Iskolai kedvezmények 
 
Az ingyenes tankönyvellátásról 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása tartalmazza milyen 

formában jár a tankönyvek ingyenes biztosítása. 

Eszerint az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett 

tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek 

megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás minden olyan tanuló részére jár, aki 

a) tartósan beteg, 

b) a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, 

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy  

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

Az igénylés feltételei 

Az igénylés feltétele, hogy a tanuló a 16/2013. EMMI-rendelet 5. mellékletében szereplő 
Igénylőlap a tanulói tankönyvtámogatáshoz című adatlapot leadta. 

 

A tanulók részére – név szerint – érkező tankönyvcsomagok a tanévkezdésig megérkeznek 

az iskolákba. 

 

Az ingyenes és kedvezményes étkezésről 

Gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

bölcsődés, óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 

illetve a fogyatékos gyermekek számára az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként 

kell biztosítani. Az e körbe nem tartozó, de 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és tanulók után, 

b) a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, 

c) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók után az intézményi térítési díj 

50%-át kell biztosítani. 



Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012.(XII.12.) Ör. számú 

rendelete értelmében az iskolai napközis térítési díj 550Ft/fő/nap, a menzás étkezési díj 430 

Ft/fő/nap.  
 

 

A jogosultság igazolása  
   

A kedvezményekre való jogosultság előzetes igazolása nélkül a kedvezmény 

nem vehető igénybe! 
 

Az ingyenességre illetve a kedvezményekre való jogosultság megállapításához mindkét 

esetben (ingyenes tankönyvellátás, ingyenes-, kedvezményes gyermekétkeztetés) az alábbi 

igazolások bemutatása szükséges: 

- a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti 

számlakivonat, postai igazolószelvény vagy a munkáltató, illetve munkahellyel 

nem rendelkező esetében az Államkincstár Területi Igazgatóságának családi 

pótlékról szóló igazolásával), 
- tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, vagy a magasabb összegű családi 

pótlék folyósításáról szóló igazolás, 

- sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló eredeti határozat. 
 

 

A Laky Ilonka Általános Iskolában a tankönyvcsomagok kiosztására (a 

befizetési csekkek bemutatásának ellenében) az első tanítási napon 

(szeptember 2-án, hétfőn) kerül majd sor.  Az első évfolyamon szintén ezen a 

napon kerül erre sor, de csak a 17
30

-kor tartandó szülői értekezleten. Az 

ingyenes tankönyvcsomagok átvételére a jogosultság igazolása után az ebéd-

befizetési időpontokkal (aug. 26-28. de. 7
30

-9
00

, du. 15
00

-17
00

) egyidőben kerül 

sor. 

 


