
A Zene Mindenkié Alapítvány pályázatot hirdet a Nyergesújfalui Szabolcsi Bence 

Alapfokú Művészeti Iskolában tanuló testvérek családjai számára. 
 

 

Pályázat célja: 

Segítse azon testvérek zenei tanulmányait, akiknek a családját a térítési díj többszörösen is terheli. 
 

Pályázók köre: 

A támogatásra azok a családok pályázhatnak, akik gyermekei közül legalább ketten az intézmény tanulói. 
 

Beadási határidő: 

A pályázatot 2021. szeptember 24-ig lehet leadni a zeneiskola titkárságán, lezárt borítékban. (A később 

beérkezett pályázatok elfogadására nincs mód!) 
 

Támogatás mértéke: 

2 gyerek zeneiskolai tanulmánya esetén:  

a jeles átlag esetén fizetendő térítési díj 25%-ának átvállalása gyermekenként, 

3 gyerek zeneiskolai tanulmánya esetén: 

a jeles átlag esetén fizetendő térítési díj 33%-ának átvállalása gyermekenként, 

4 vagy több gyermek zeneiskolai tanulmánya esetén:  

a jeles átlag esetén fizetendő térítési díj 50%-ának átvállalása gyermekenként. 

* * * 

Zeneiskolai tanulónak azt tekintjük, aki a 2021/2022-es tanévben érvényes beiratkozással valamint a 

Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Iskola számára kitöltött szülői nyilatkozattal 

rendelkezik. 
 

Tandíj (általában a dolgozók fizetik 18 év felett) átvállalására nincs módja az alapítványnak, de a testvérek 

számába beleszámít a tandíjat fieztő tanuló is. 
 

Lehatárolás:  

Az alapítvány nagykorúak számára kiírt pályázatában történő részvétel nem zárja ki a családok 

pályázatában való nevesítést vagy beszámítást.  

Amennyiben egy adott tanuló mind a két pályázaton támogatást kaphat, akkor a két támogatás 

közül az a támogatás kerül kifizetésre, amelyik a pályázó számára kedvezőbb. 
 

Pályázni csak a pályázatra kiadott nyomtatvány PONTOS KITÖLTÉSÉVEL lehet, melyet a 

zeneiskola titkárságán lehet térítésmentesen átvenni, illetve a zeneiskola honlapjáról (www.szabolcsi.hu) le 

lehet tölteni. (Hiányosan kitöltött, illetve aláírás nélküli pályázatot nem áll módunkban támogatni! 

KÉRJÜK, GONDOSAN JÁRJANAK EL A KITÖLTÉS SORÁN!) 
 

Minden érvényes pályázó a pályázati kiírásban meghatározott támogatást kap. A pályázatok adatait a 

kuratórium ellenőrzi, és megállapítja az érvényességet. 
 

Az elnyert támogatás igénybevételének módja: A KRÉTA rendszerben a fizetendő térítési díj 

támogatással csökkentett összege kerül előirányzásra, melyet az ott jelzett időszakban és módon lehet 

befizetni. A támogatást az Alapítvány fizeti be a fenntartó számlájára. 

 

A pályázat eredményéről a kuratórium a pályázókat írásban értesíti, ami ellen a pályázó a kézhezvételtől 
számított 8 napon belül az alapítvány elnökéhez (Solymosi Attila) benyújtott levélben tehet kifogást. 

 

A Zene Mindenkié Alapítvány címe: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 65. 

 

Felvilágosítás kérhető: Milánkovics Viktor alapítványi titkárnál  

(tel.: 20 443 1221, e-mail: viktormi@hotmail.com) 

 

      A Zene Mindenkié Alapítvány kuratóriuma 
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Igénylő szülő neve (édesapa, édesanya vagy gondviselő): …………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Igénylő szülő születési neve:…………………………………………………………………........ 

 

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

 

Telefon:……………………………………,  e-mail cím:………………………………………… 

 

* * * 

 

Közös háztartásban Nyergesújfalui Szabolcsi Bence AMI- ban tanuló gyermekek adatai: 

(Kérjük, a zeneiskolában tanuló gyermekek adatait egyenként adják meg!) 

 

1. 

Gyermek neve:……………………………………………… 

 

Gyermek születési ideje:……………………………………. 

 

Főtárgyként tanult hangszer:………………………………… 

 

Főtárgy tanár neve:………………………………………….. 

 

Melyik iskolában tanul a gyermek?…………………………………………………………… 

(általános isk. gimnázium, egyetem) 

 

 

2. 

Gyermek neve:……………………………………………… 

 

Gyermek születési ideje:……………………………………. 

 

Főtárgyként tanult hangszer:………………………………… 

 

Főtárgy tanár neve:………………………………………….. 

 

Melyik iskolában tanul a gyermek?…………………………………………………………… 

(általános isk. gimnázium, egyetem) 

 

 

3. 
Gyermek neve:……………………………………………… 

 

Gyermek születési ideje:……………………………………. 

 

Főtárgyként tanult hangszer:………………………………… 

 

Főtárgy tanár neve:………………………………………….. 

 

Melyik iskolában tanul a gyermek?…………………………………………………………… 

(általános isk. gimnázium, egyetem) 
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4. 

Gyermek neve:……………………………………………… 

 

Gyermek születési ideje:……………………………………. 

 

Főtárgyként tanult hangszer:………………………………… 

 

Főtárgy tanár neve:………………………………………….. 

 

Melyik iskolában tanul a gyermek?…………………………………………………………… 

(általános isk. gimnázium, egyetem) 

 

 

5. 

Gyermek neve:……………………………………………… 

 

Gyermek születési ideje:……………………………………. 

 

Főtárgyként tanult hangszer:………………………………… 

 

Főtárgy tanár neve:………………………………………….. 

 

Melyik iskolában tanul a gyermek?…………………………………………………………… 

(általános isk. gimnázium, egyetem) 

 

 

*   *   * 

 

NYILATKOZAT 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Felhatalmazom a Zene Mindenkié Alapítványt, hogy a fenti adatok valódiságáról a zeneiskolai 

adatbázisból információt kérjen. 

 

 

Dátum:       ……………………………………. 

           igénylő aláírása  

 

 

A Kuratórium tölti ki! (A kívánt rész X-szel jelölendő!) 

 

O A pályázat érvényes.    A támogatás mértéke tanulónként: ……………..% 

 

O A  támogatás ……………………………………………….….. gyermeknél tandíjfizetés miatt nem 

vehető igénybe. 

 

O A pályázat nem támogatható, mert: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

         __________________________ 

          Milánkovics Viktor (titkár) 


