
 

B E I R A T K O Z Á S I  L A P  É S  S Z Ü L Ő I  N Y I L A T K O Z A T  

 

2022/2023-es tanév 
A tanuló neve:……………………………………OM azonosítója: ……………………….. 

Születési helye: …………………………………Születési ideje:……………………………  

Állampolgársága:………………………A tanuló TAJ száma: …………………………….. 

Lakcíme:……………………………………………………………………………………….. 

Iskolája neve és címe:………………………………………………………………………….. 

Iskolájában nappali rendszerű képzésben vesz részt:  Igen/Nem (a megfelelő bekarikázandó) 

Anyja lánykori neve: …………………………………Telefonszáma: ……………………… 

Apa (gondviselő) neve: ……………………………Telefonszáma: ………………………… 

E- email cím: ………………………………………………………………………………… 

Nyilatkozat I. 

(A megfelelő válasz számát kérjük bekarikázni !) 

1. Gyermekem más alapfokú művészetoktatási intézménynek nem tanulója, ezért az 
államilag támogatott térítési díjat veszem igénybe és annak anyagi vonzatát az egész 
tanévre vállalom. 

2. Gyermekem más alapfokú művészetoktatási intézménynek is tanulója, ezért az 
államilag nem támogatott tandíjas képzést veszem igénybe és annak anyagi vonzatát a 
tanév egészére vállalom. 

3. Gyermekem más alapfokú intézmények is tanulója, de az államilag támogatott térítési 
díjat mégis a Urban Verbunk AMI-ban veszem igénybe, annak anyagi vonzatát az 
egész évre vállalom, továbbá más művészeti intézményben sem teszek eltérő 
nyilatkozatot. 

 

 

URBAN VERBUNK 
Alapfokú Művészeti Iskola 

2100 Gödöllő, Szabadság u. 6.  
E- mail: urbanverbunk@urbanverbunk.hu   

Honlap: www.urbanverbunk.hu 

 

 

Intézmény tölti ki!  Régi – Új Térítési-/Tandíjas – Térítésmentes  

Beírási napló: ………..    Napló/évfolyam:………………Főtárgytanár:……………………... 
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A másik művészeti iskola adatai: 

Címe: ……………………………………………………………………………………… 

A tanszak megnevezése, évfolyam: ………………………………………………………. 

 

A TANULÓI JOGVISZONY KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN SZÜNTETHETŐ MEG. A TANULÓI 
JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSÉIG A TÉRÍTÉSI DÍJ SZEDÉSE JOGSZERŰ ÉS 
INDOKOLT. 

 

Nyilatkozat II. 

(A gyermek térítési díj fizetése alóli mentességhez. A megfelelő válasz számát kérjük 
bekarikázni!) 

Térítési díj alól mentes,  
1. ) aki sajátos nevelésű igényű gyermek és erről rendelkezik a szakértő és rehabilitációs bizottság 
szakvéleményével.  
2.) aki tartósan beteg és erről szakorvosi igazolással rendelkezik. 
3.) halmozottan hátrányos helyzetű 
4.) akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett vagy 
5.) akit tartós nevelésbe vettek. 
 
Az igazoló dokumentumokat legkésőbb szeptember 15-ig csatolja!  
 

Dátum: …………………………………… Szülő aláírása: …………………………………... 

 

 

Hozzájáruló nyilatkozat fénykép-és videófelvétel készítéséhez 

 

Alulírott …………………………………………. (szülő, gondviselő) nyilatkozom arról, hogy 

……………………………………….. nevű gyermekemről fénykép, videófelvétel készülhet az 

Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola eseményein, rendezvényein, és ezek a felvételek, 

fényképek megjelenhetnek az iskola honlapján és/vagy közösségi oldalán. ű 

Hozzájárulok    Nem járulok hozzá 

 

Dátum: …………………………….………  Szülő aláírása: …………………………………... 


