Díjkedvezmény iránti kérelem
Intézmény megnevezése: Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola
Tanuló neve:
……………………………………………………………………….
Születési hely, idő:
……………………………………………………………………….
Lakcím:
……………………………………………………………………….
Tartózkodási hely:
……………………………………………………………………….
Tanuló oktatási azonosítószáma: ……………………………………….
Szülő (törvényes képviselő) neve: ………………………………………... Tel:……………….
Anyja születéskori neve: ………………………………………………….. Tel:.........................
Nyilatkozom arról, hogy a 2018/2019. tanévben a díjkedvezményt a szociális helyzetemre
tekintettel kívánom igénybe venni.
A család egy főre jutó nettó jövedelme: ………………………………… Ft.
Eltartottak száma: ……………….. fő.
Gyermekemet egyedül nevelem (a megfelelendő aláhúzandó):
igen

nem

A kérelemhez csatolt dokumentumok felsorolása:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

……………………………….., 20….. év ……………………. hó ……… nap

……………………………………………..
Szülő (gondviselő) / vagy 18. életévét betöltött tanuló aláírása

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola

Tájékoztató
Térítési díj-, és tandíjkedvezmény igénybevételéhez
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Térítési- és
Tandíjszámítási Szabályzata 6. §.(1) bekezdése alapján az iskolánkban tanuló gyermeket,
tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a
gyermek, tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (2018-ban ez 28.500 Ft.) 210 %-át nem haladja meg.
Ennek alapján a 2018/2019. tanévben az nyújthat be térítési díj- illetve tandíjkedvezmény
iránti kérelmet, ahol a család egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a 59.850 Ft. ot.
A térítési díj- és tandíjkedvezményt az iskola által kiadott nyomtatvány kitöltésével lehet
igényelni. A díjkedvezmény iránti kérelemhez jövedelemigazolást kell csatolni!
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, testi, érzékszervi, középsúlyos és
enyhe értelmi fogyatékos, autista érvényes határozattal rendelkező tanuló térítési díj
mentes.
Nettó jövedelem alatt a már járulékokkal és adóelőleggel csökkentett, un. kézhez kapott
jövedelmet kell érteni.
A díjkedvezmény iránti kérelem benyújtásának határideje 2018. szeptember 30.
Jövedelemnek számít:












a munkaviszonyból származó jövedelem,
társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve önálló tevékenységből származó
jövedelem,
táppénz
terhességi-gyermekágyi segély, GYED, GYES,
gyermektartásdíj, gyermeknevelési támogatás
családi pótlék
öregségi, rokkantsági, baleseti, özvegyi, szülői nyugdíj
árvaellátás
rehabilitációs járadék és ellátások
ápolási díj, munkanélküli segély, álláskeresési járadék és segély
nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, bérbeadásból származó jövedelem

Kaposvár, 2018. május 22.
Deli Szidónia
igazgató

