SEGÉLYKÉRŐ LAP
tandíjmérsékléshez
A tanuló neve :

Osztálya :

/

Tandíj :

Ft

Szül. hely, idő :
Lakcím:
Apja

havi
nettó keresete :

Ft

Anyja

havi nettó keresete:

Ft

(gondviselő) neve :
(leánykori)neve :

Egyéb jövedelmek :







csp.,
árvaellátás,
gy. tartás,
rendszeres szociális segély
egyéb …………………………….

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

A család összjövedelme :
A családban eltartott, önálló keresettel nem rendelkezők száma : ……..… fő
AZ EGY FŐRE JUTÓ ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM:

Ft

(A jövedelmet a munkahelyekről kért keresetigazolással kell igazolni, melyen az utolsó 6 havi nettó átlagkeresetnek kell szerepelnie.)

A kérelem részletes indoklása: ……………………………….…………………..…………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………….……………………………………..……………………………….…………..
…
A tandíj 4 részletben történő megfizetését kérem
nem kérem
(a megfelelő négyzetbe X-et tegyen)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az adatokban történő változást 15 napon belül köteles vagyok írásban bejelenteni.
…………………….….……………

P é c s , …….. év . ……………..hó …. nap

szülő ( gondviselő ) aláírása
tanuló aláírása (ha betöltötte a 18. évet)

Tanulmányi átlaga:

(2 és 3 osztályos tanulók esetében)

Javasolom / nem támogatom

Javasolom / nem támogatom

………………………… osztályfőnök
Kérelme alapján, az alábbiak szerint
állapítom meg a fizetendő tandíj összegét :

…….………… ifjúságvédelmi felelős
a tandíj 4 részletben történő
befizetését

Engedélyezem / nem engedélyezem

Fizetési határidő(k) :
1.
2.
3.
4.

Déri Tibor
Ig

osztály

Adható tandíj
kedvezmények

Második vagy
további szakképesítés megszerzése - Alapdíj
félévente

Segélykérő neve:
Tanulmányi átlag
kategória

Fizetendő
tandíj

Házirend alapján

1.

2.

3.

Második vagy további szakképesítés
megszerzése a második tanévtől - tanulmányi átlag alapján

Második szakképesítés megszerzésekor
tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezés esetén a következő tanévben vagy
végzős évfolyam esetén a hátralevő
időszakra, tanulmányi átlag figyelembevételével
Szociális helyzet - ha
a mindenkori minimálbér másfélszeresét
nem éri el - azaz
101.500 Ftx 1,5=
152.250 Ft

4,51 felett

31 100 Ft

3,51-4,50 között

38 900 Ft

2,51-3,50 között

46 700 Ft

2,00-2,50 között
elégtelen

54 500 Ft
62 300 Ft

4,51 felett

21 800 Ft

3,51-4,50 között

27 200 Ft

2,51-3,50 között

32 700 Ft

2,00-2,50 között

38 100 Ft

elégtelen

43 600 Ft

62 300 Ft
62 300 Ft
62 300 Ft
62 300 Ft

4. Négy részletfizetési kedvezmény a tanévre
Tandíj mérséklés lehetséges végösszege félévente:
2014/2015. tanévre félévente fizetendő tandíj összege

A család 1 főre jutó
össz. nettó jövedelme:
..................... Ft

Adható kedvezmény
mértéke

Segélykérő lap melléklete

Szociális
helyzetre
tekintettel
mérsékelhető
összeg

30%

18 690 Ft

43 610 Ft

20%

12 460 Ft

49 840 Ft

10%

6 230 Ft

56 070 Ft

egyéb

Tandíj mérséklés

Alapdíjból
kedvezmény

2014/2015.
tanévre
félévente
fizetendő
tandíj öszszege

