
1. függelék 

 

Segédlet a Martonvásári Művészeti Iskola díjkedvezmény iránti kérelméhez 

 

A térítési- és tandíj kedvezményre illetve mentességre való jogosultság megállapításához az 
alábbi okiratokat kell mellékelni a „Díjkedvezmény iránti kérelem” benyújtásához. 

A kérelemhez csatolni kell  

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló jegyzői határozatot, amennyiben 
tartalmazza az egy főre eső jövedelem összegét,  

- a jövedelemigazolást, a családi pótlék, nyugdíj, egyéb ellátás folyósításnak igazolását, 
- a hátrányos helyzetről vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat, 
- a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá 

az autista tanuló díjmentességének igazolásához a magasabb összegű családi pótlék 
megállapításáról szól határozat, tartós betegség esetén a szakorvosi igazolás, vagy 
fogyatékkal élők esetén az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottságok határozata. 

Az eltartók jövedelmének összegébe az alábbi jövedelem összegek számítandók bele (havi 
összegszerűen, nettó módon kiszámítva, magyar forintban kifejezve, egész számmal 
megjelölve): 

a) munkavállaló: az utolsó három hónap munkabér jövedelem átlaga 
b) vállalkozó: az előző teljes évi (egyéni vállalkozói tevékenységből, gazdasági társaság 

üzletrészből, stb. származó) jövedelem 1/12-ed része 
c) őstermelő: az előző teljes évi (mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó) 

jövedelem 1/12-ed része 

da) öregségi nyugdíjas: az utolsó három hónap öregségi nyugdíj jövedelem átlaga 

db) rokkantsági nyugdíjas: az utolsó három hónap rokkantsági nyugdíj, szociális jellegű 
ellátás, stb. jövedelem átlaga 

ea) regisztrált munkanélküli: az utolsó három hónapban megállapított ellátás átlaga 

eb) nem regisztrált munkanélküli 

Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – 
közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: 

a) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 
c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező a nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, 
d)  a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény 

nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, 
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos gyermeket. 



2. függelék 

Díjkedvezmény iránti kérelem 

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola 

Tanuló neve:……………………………………………………………… 

Szül. hely, idő:…………………………………………………………… 

Lakcím:………………………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………………… 

A tanuló oktatási azonosító száma:……………………………………………………….…… 

Szülő (törvényes képviselő) neve:……………………………………..…….Tel:………………………………….. 

Anyja születéskori neve:………………………………………………………….Tel:………………………………..… 

Nyilatkozom arról, hogy a ………../………….. tanévben a díjkedvezményt a szociális helyzetre 
tekintettel kívánom igénybe venni. 

A kérelem benyújtásának időpontjában az eltartók havi nettó jövedelmének összege:  

…………………………… Ft. 

A kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozók szám: 
………………….. fő. 

A család egy főre jutó havi nettó jövedelme: ………………………………. Ft. 

Gyermekemet egyedül nevelem (a megfelelő aláhúzandó): 

   igen    nem 

Alulírott nyilatkozom, hogy (a megfelelő aláhúzandó) 

 gyermekem hátrányos helyzetű 
 gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű 
 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

……………………………………, 201… év …………………………………hó ……………….nap 

 

 

  Szülő (gondviselő) aláírása    Tanuló aláírása 

 



3. függelék 

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola 

Tanuló neve:……………………………………………………………… 

…………………..tagozat……………………………………..tanszak………………………………………………….tantárgy 

Szül. hely, idő:…………………………………………………………… 

Lakcím:………………………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………………… 

A tanuló oktatási azonosító száma:……………………………………………………….…… 

Szülő (törvényes képviselő) neve:……………………………………..…….Tel:………………………………………….. 

Anyja születéskori neve:………………………………………………………….Tel:………………………………………..… 

 

Szülői nyilatkozat 

…….……/………….tanévre 

 

1. Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy gyermekem másik alapfokú 
művészeti iskolában 

részt vesz   nem veszt részt művészeti képzésben. 
(a megfelelő aláhúzandó) 

Amennyiben részt vesz: 

A másik iskola megnevezése:…………………………………………………………………………….. 

Címe:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Művészeti ág/tanszak/évfolyam…………………………………………………………………………. 

Térítési díj fizetése ellenében igénybe vett heti foglalkozások száma:…………………. 

Tandíjfizetési kötelezettséggel igénybe vett heti foglalkozások száma:………………. 

2. Nyilatkozom, hogy gyermekem után a 201…/201…tanévben ……..tagozat 
……évfolyamon …………………………….művészeti ágon …………………………tanszakon 
az alábbi díjfizetéssel kívánom a művészeti képzést igénybe venni a(z) 
……………………………….. Alapfokú Művészeti Iskolában 

térítési díj ellenében  tandíjfizetéssel 
(a megfelelő aláhúzandó) 



Nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy térítési díjfizetéssel gyermekem csak 
egy intézmény egy művészeti ágában veheti igénybe a művészetoktatást. 
 
3. Alulírott nyilatkozom, hogy (a megfelelő aláhúzandó) 
 gyermekem hátrányos helyzetű 
 gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű 
 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, 

autista. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

 

……………………………………, 201… év …………………………………hó ……………….nap 

 

 

  Szülő (gondviselő) aláírása    Tanuló aláírása 

 


