
Tisztelt Szülők! 

A tankönyveket a 2015/2016-os tanévre tanulóink az első tanítási napon kapják meg. 

 

A nem támogatott tanulók szüleinek néhány fontos információ: 

 

A Kello ebben az évben nem küld előre díjbekérőt a fizetős diákoknak, a leszállított 

könyveket számlázza ki, a fizetős diákok számláit egyben az iskolánknak küldi ki.  

A fizetős, csekkben végződő számlával együtt kapunk 2 példány tankönyv átadás-

átvételi dokumentumot, melyet majd átadunk a diáknak a tankönyvekkel, számlával 

együtt szeptember elsején. A csekken szereplő összeget kell befizetniük és az 

átadás-átvételi dokumentumot kell majd kitölteniük, aláírniuk és egy példányt 

visszaküldeniük az osztályfőnököknek  

Tájékoztatjom Önöket, hogy a tankönyv végső megrendelője a tanuló, így az átvételre 

is a tanuló és/vagy törvényes képviselője jogosult. 

 

Az 1-3. évfolyamos tanulók az iskolai könyvtárból kapják a tankönyveket (Ezek az 

ún. ingyenes, tartós tankönyvek) 

 

A normatív támogatott tanulók (4-8. évfolyam) tankönyvei is könyvtári példányok. 

 

Azok a szülők, akik szeretnének saját példányt valamelyik tankönyvből (pl: legyen saját 

és nem könyvtári példány, elvesztés, rongálódás stb.) azoknak erre várhatóan 2015. 

augusztus 1-től nyílik lehetőség a Kello publikus webáruházának rendelési felületén. 

Ezt megelőzően 2015. június 1-től tájékoztató jelleggel már láthatják az augusztustól 

elérhető tankönyvkínálatot és az árjegyzéket. 

 

Az újpesti diákok számára Újpest önkormányzata ebben az évben is nyújt 

támogatást. 

A jogosultságról az alábbi linken elérhető rendeletben olvashatnak: 

 

http://www.ujpest.hu/rendeletek/2014-32.pdf 

 

Kérjük, hogy a levél végén található nyilatkozatot kitöltve az első tanítási napon küldjék 

be gyermekükkel és mellékeljék hozzá a lakcímkártya másolatot is. 

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, kérem, hogy az 

emenandrea@gmail.com email címre írjanak. 

 

Budapest, 2015. június 29. 

 

Üdvözlettel:  

Nagy Andrea 

 

http://www.ujpest.hu/rendeletek/2014-32.pdf
mailto:emenandrea@gmail.com


 

Nyilatkozat 

Újpest önkormányzati tankönyvtámogatásának igénybevételéhez 

 

 

Alulírott:……………………………………………………………… (gondviselő neve) 

szül. hely:………………………………………………idő ………….………………… 

anyja neve:…………………………………………………….……………..………….. 

nyilatkozom, hogy ……………………………………………….….…(gyermek neve) 

szül. hely:…………………………………………idő:………….……………………… 

lakhely:…………………………………………………….………………..…………… 

 

gyermekemmel 2015. január 1-je óta folyamatos bejelentett lakóhellyel rendelkezem a 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat közigazgatási területén, továbbá 

jogszabályban meghatározott normatív vagy más támogatás alapján ingyen 

tankönyvellátásban gyermekem nem részesül. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben jogosulatlanul veszem igénybe az önkormányzati 

tankönyvtámogatást, akkor a támogatási összeg késedelmi kamatokkal növelt összegét kell 

visszafizetnem a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2014.. (XI.28.) önkormányzati rendelete alapján. 

 

 

 

Budapest, 2015. ………………………………………. 

 

 

       …..……………………………………… 

        gondviselő aláírása 

 


