
Díjmentesség iránti kérelem 

 

Intézmény megnevezése: Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola  

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

Születési hely, idő: …......................................................................................  

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

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

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

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

Tel.: …......................  

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

Tel.: …......................  

 

Alulírott nyilatkozom, hogy (a megfelelő aláhúzandó):  

● gyermekem hátrányos helyzetű  

● gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű  

● gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

 

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

 

 

Szülő (gondviselő) aláírása     Tanuló (nagykorú) aláírása  

 

Jóváhagyva (Zeneiskola tölti ki): 

 

 

 

 

 



Kitöltési útmutató 

 

Az 1997. évi XXXi. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 67/A §-a 

alapján: 

„(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:  

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról 

- önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 

hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek.  

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű  

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek,  

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt.”  

A hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet jogalapja a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság, melynek fennállását jegyzői határozattal igazolni szükséges.  

A testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékosság fennállását orvosi 

szakvéleménnyel igazolni szükséges. 

A díjkedvezmény iránti kérelmet 1 példányban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani 

a beiratkozáskor, de legkésőbb az első félévben október 1-ig. 

 


