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2.sz melléklet 
Térítési díj, tandíj kedvezmény kérelmek 
 

I. A tanuló adatai: 
(Figyelem bármelyik kedvezmény igénylése esetén kötelező kitölteni!) 

 

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

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

Állandó lakhely: .................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

 
II. Díjkedvezmény iránti kérelem szociális helyzet alapján 

 

Nyilatkozom arról, hogy a 2021/2022 tanévben a díjkedvezményt a szociális helyzetemre tekintettel kívánom 

igénybe venni. 

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

Gyermekemet egyedül nevelem (a megfelelő aláhúzandó): 

igen    nem 

Kérelemhez csatolt dokumentumok: 

 ............................................................  

 ............................................................  

 ............................................................  

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

Maglód, 2021. …………………… hó ………… nap 

 
 
 ……………………………………………….. 
 Szülő (gondviselő) aláírása 
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Díjkedvezmény iránti méltányossági kérelem 
 
Alulírott, ……………………………………………………………………. szülő/gondviselő, azzal a kéréssel fordulok a Vermesy 
Péter Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjéhez, hogy a 2021/22-es tanévre az alapfokú 
művészetoktatásban ……………………………………… tanszakon tanuló gyermekem részére térítési díj/tandíj 
kedvezményt állapítson meg az alábbi indokok alapján. (A megfelelő(ke)t kérjük bejelölni!) 

 a tanuló két tanszakon tanul 

 a tanuló szülője/gondviselője a tanulót egyedül neveli 

 a tanuló egy, vagy több testvére szintén a művészeti iskola tanulója 
 
egyéb megjegyzés ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Maglód, 2021. ……………………………. hó……………nap 
 …………………………………………………… 
 szülő/gondviselő aláírása 
 
 ------------------------------------------------- AZ INTÉZMÉNY TÖLTI KI! -------------------------------------------------------  
 
 Iktatószám: ........................................................  
A térítési díj/tandíj kedvezmény iránti kérelmet átvettem. 
 
Maglód, 2021. …………………….. hónap……….nap 
 …….……………………………………………… 
 ügyintéző aláírása 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Tanuló neve: …………………………………………………………………. tanszak…………………………………………….. 
Előző évi tanulmányi átlag: ……………….. 
Méltányossági kérelem kedvezménye nélkül megállapított térítési díj/tandíj összege: …………………….Ft/félév 
Fizetendő díj megállapítása: 
 Kedvezmény mértéke: ……………….. % 
 Fizetendő térítési díj/tandíj összege: ……………………….. Ft/félév 
 
A szülő/gondviselő kérelmét figyelembe véve a kedvezményt a fentiek szerint megadom. 
 
 …………………………………………………… 
 intézményvezető aláírása 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A szülő kérelmét elutasítom. 
 …………………………………………………… 
 intézményvezető aláírása 
Maglód, 2021. …………………….. hónap……….nap 


