Violin Alapfokú Művészeti Iskola
2400 Dunaújváros, Váci M. u. 12.
Puskásné Radnó Ágnes
Igazgató részére

Kérelem
A szociálisan rászoruló tanulók részére a művészeti hozzájárulás összegére vonatkozóan.
Alulírott

.………………………….. (név) ……………………...................................

(lakcím) ……………………………………………………………...(Születési hely, idő)
ezúton kérem, hogy a ………………………………….. telephelyen/tantárgyon tanuló
………………………………………………………..………… nevű gyermekem részére
szociális kedvezményt biztosítson a 2020/2021 tanévben.
A művészeti hozzájárulás összege kérelem alapján maximum 50%-kal mérsékelhető,
feltétele az alábbi nyilatkozat hiánytalan kitöltése, és a jogszerűséget igazoló
dokumentumok beküldése. Határidő: 2020. szeptember 30.

Jövedelemnyilatkozat a szociális kedvezmény igénybevételéhez
A közös háztartásban élők száma: …ebből………….. kereső ……………….. eltartott.
A rendszeres havi jövedelem összetevői
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A közös háztartásban élők
összes havi jövedelmének
összege

Munkaviszonyból, egyéb jogviszonyból származó
nettó jövedelem
Társas vagy egyéni vállalkozásból származó nettó
jövedelem
Saját jogú nyugdíjszerű és egyéb rendszeres ellátás
(pl. családi pótlék, árvaellátás, gyes, gyed,
gyermektartási díj)
Önkormányzatok és munkaügyi szervek által
folyósított
rendszeres
pénzbeli
ellátások
(munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély,
jövedelempótló támogatások)
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Összes rendszeres nettó jövedelem
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Kelt:……………………….., ……………év …………….. hó …………..nap

.......................................................
Szülő (gondviselő) aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
a Violin Művészeti Iskolában igénybe vehető
térítési díj-, művészeti hozzájárulás- és szociális kedvezményekről
Térítési díjkedvezmény:
Az Nkt. és az egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Kormányrendelet alapján az
alapfokú művészeti iskolákban „Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos
helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és
enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú
művészetoktatásban való részvétel”
A Violin AMI helyi rendelete alapján továbbá száz százalékos térítési díjkedvezmény
igénybevételére jogosult a GYVK, és a tartós beteg tanuló is.
A kedvezmények elbírálása a szülő kérelmére a jogszabályoknak meghatározottak szerint
történik. A kedvezmény megállapításához a díjfizetésre kötelezettnek be kell nyújtania a
kedvezményre való jogosultságról szóló határozatot, vagy igazolást. (jegyzői határozat,
valamint igazolás a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekről.)
Határidő: 2020. szeptember 30. (Határozat hiányában térítési díjfizetési kötelezettség áll
fenn.)
A Violin iskola dolgozóinak gyermekei száz százalékos művészeti hozzájárulás, valamint
száz százalékos térítési- és tandíjkedvezményben részesülnek.
Testvérkedvezmény: a Violin iskolába járó minden testvér után kedvezmény jár a
művészeti hozzájárulás összegéből: -4 000 Ft/tanév/fő.
Szociális kedvezmény: A térítési díj nem, csak a művészeti hozzájárulás összege,
kérelem alapján maximum 50%-kal mérsékelhető, feltétele a formanyomtatvány
hiánytalan kitöltése és a jogszerűséget igazoló dokumentumok beküldése. Határidő:
2020. szeptember 30.
Olyan tanuló részére adható
a.) ahol a családban, az egy főre jutó jövedelem nem éri el a jogszabályban (legkisebb
öregségi nyugdíj:..) megjelölt meghatározott százalékot.
b.) egyéb hátrányos helyzetet igazoló körülmény
A szociális kedvezmény igénybevételének feltételei:




kérelem nyomtatvány kitöltése (formanyomtatvány)
munkáltató által kiadott jövedelemigazolás csatolása (nettó
fizetésigazolás, családi pótlék, nyugdíj, munkanélküli segély, tartásdíj,
rendszeres szociális segély, stb.)
főtárgy tanár javaslata, melyet a kérvényre kell rávezetni.

