Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1.

KÉRELEM
szociális kedvezmény megítéléséhez
A Klebelsberg Központ elnöke 1/2018. (V. 10.) és 2/2018. (V. 31.) számú Középirányítói Körlevelében határozta
meg a tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési intézményekben fizetendő térítési és tandíjszámítási
szabályokat. A 2018. május 31. napjától hatályos Szabályzat alapján a Dunakeszi Tankerületi Központ
megállapította az alapfokú művészeti iskolákban fizetendő térítési és tandíjak díjalapját. Az adott iskolákat érintő
díjalapból kalkulált egyéni díjakat különböző mértékű szociális kedvezményekkel lehet csökkenteni a
Szabályzat útmutatásai szerint. A növendéket megillető kedvezmény odaítéléséről az intézmény vezetője dönt
kérelemre, a benyújtott munkáltatói igazolás alapján, vállalkozók esetében NAV igazolás alapján. A 2020. évben
érvényes szabályok szerint csak annak a növendéknek biztosítható szociális kedvezmény, akinek a családjában az
egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az 59.850,-Ft-ot.

Alulírott szülők azzal a kéréssel fordulunk a zeneiskola igazgatóságához, hogy a 2020/21. tanévre
gyermekünk (gyermekeink) zeneiskolai térítési díjának összegét a szabályzatban biztosított
mértékű szociális kedvezménnyel mérsékelni szíveskedjenek.
Gyermekemet egyedül nevelem (a megfelelő aláhúzandó)
igen

nem

Családunkból az alábbi zeneiskolás gyermek (gyermekek) érintettek a kérelemben:
……………………….……………..…………………………...……….……….….…….
…………………………………………………………………………………..…………
….……………………………………………………………………………...…….…….

Az egy háztartásban élők számának meghatározásához (szülők és az eltartott gyermekek) kérjük még az
alábbiak kitöltését:
 felnőtt családtag(ok) neve(i): …………………………………………………………...……………..………….….……
 a kérelemben nem érintett (nem zeneiskolás) gyermek(ek) neve(i): ……………………...…....……..………..…
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ................................... , 2020. ………………..………….
…………………………………………………..

szülő(k) / kérelmező(k) aláírása
A kedvezményre való jogosultságot a megadott adatok és igazolások alapján a zeneiskola állapítja meg.
A család egy főre jutó havi nettó jövedelme:

.................................................................. ,- Ft

Kérjük a kedves Szülőket, hogy jelen kérelmet a mellékelt igazolásokkal együtt 1 héten belül juttassák
vissza a főtárgytanár által vagy közvetlenül Lázár Attila igazgatóhelyettes részére, a zeneiskola irodájába.
SZÜKSÉGES MELLÉKLETEK:
Szülők jövedelemigazolása – 3 havi átlagjövedelem. (a munkáltató által kiadott formátumban megfelelő)
Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén tartásdíj igazolása, illetve árvaellátás igazolása.
Családi pótlék folyósításának igazolása. (pl. bankszámlakivonat fénymásolata)
Egyéb juttatások (nyugdíj, járadék, stb.) folyósításának igazolása. (bankkivonat, nyugdíjszelvény másolata)

