
 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ/TANDÍJ 

KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 
 

A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjkedvezmény illeti meg, ha a 

gyermek, tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó NETTÓ jövedelem az 

alábbiakban meghatározott összegek közé esik: 

a) 0         Ft. –  38 475  Ft. / fő   fizetendő:    a részére megállapított díj 10%-a 

b) 38 476 Ft. – 39 900 Ft. / fő    fizetendő:    a részére megállapított díj 20 %-a    

c) 39 901 Ft. – 42 750 Ft. / fő    fizetendő:    a részére megállapított díj 30 %-a 

d) 42 751 Ft. – 45 600 Ft. / fő    fizetendő:    a részére megállapított díj 40 %-a 

e) 45 601 Ft. – 48 450 Ft. / fő    fizetendő:    a részére megállapított díj 50 %-a 

f) 48 451 Ft. – 51 300 Ft. / fő    fizetendő:    a részére megállapított díj 60 %-a 

g) 51 301 Ft. – 54 150 Ft. / fő    fizetendő:    a részére megállapított díj 70 %-a 

h) 54 151 Ft. – 57 000 Ft. / fő    fizetendő:    a részére megállapított díj 80 %-a 

i) 57 001 Ft. – 59 850 Ft. / fő    fizetendő:    a részére megállapított díj 90 %-a 

 

Csatolandó dokumentumok: 

 

1. Az egy családban élő felnőttek kereseti igazolásai (munkáltatói igazolás, családi pótlék 

igazolás, nyugdíjszelvény, stb.) 

2. Az egy családban élő iskolába/óvodába járó gyermekek iskola/óvoda látogatási igazolása. 

3. Az óvodába még nem járó gyermekek születési anyakönyvi kivonatának a másolata. 

 

 

 

 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ/TANDÍJ  

MENTESSÉG IRÁNTI KÉRELEM 
 

A hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók térítési 

díj/tandíj - mentességet igényelhetnek. A hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos 

helyzet (HHH) megállapítását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel egy időben, vagy 

annak megléte esetén azt követően is kérelmezhetik a lakóhelyük szerint illetékes jegyzői 

hivatalban. Iskolánknak már nincs lehetősége önálló elbírálására a teljes mentességet illetően. 

A hátrányos helyzetről hozott jegyzői határozat lehet az alapja a teljes kedvezmény 

megadásának. 

Térítési díj-mentességet igényelhetnek azok a tanulók, akik érvényes eredeti, a hátrányos 

helyzetről hozott Jegyzői Határozatot nyújtanak be a Zeneiskola titkárságán. 

Térítési díj-, tandíjmentesség kérvényezhető, amennyiben a gyermek testi, érzékszervi, 

középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos vagy autista. 

 

Csatolandó dokumentumok: 

 

A hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapításáról szóló 

jegyzői határozat, vagy a gyermek testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos 

vagy autista állapotáról szóló határozat eredeti példánya, vagy az eredetivel megegyező, a 

lakóhelyi önkormányzat által hitelesített másolata. 

 

 



Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Iskola 

(2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 65.sz) 

 

Tanuló neve:…………………………………………………………………………………….. 

Tamnuló oktatási azonosító száma:…………………………………………………………….. 

Születési hely, idő:……………………………………………………………………………… 

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

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

Lakcím:………………………………………………………………………………………… 

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

TÉRÍTÉSI DÍJ/TANDÍJ 

KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 

Nyilatkozom arról, hogy a ………../………..tanévben a díjkedvezményt a szociális helyzetre 

tekintettel kívánom igénybe venni 

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

Családunk: ……………….főből áll. 

Gyermekemet egyedül nevelem:     igen       nem      (megfelelő rész aláhúzandó) 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ/TANDÍJ  

MENTESSÉG IRÁNTI KÉRELEM 

Nyilatkozom arról, hogy a ………../………..tanévben térítési díj/tandíj mentességet kívánom 

igénybe venni.    Alulírott nyilatkozom (megfelelő rész aláhúzandó): 
 gyermekem hátrányos helyzetű 

 halmozottan hátrányos helyzetű 

 gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista 

 

Zeneiskolás gyermekeim (tanuló neve, hangszeres tanár neve): 
 

1. 

2. 

3. 

4.  

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

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

 

…………………………………… 

        szülő (gondviselő) aláírása 


