1. sz. függelék az 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez, a kerékpáros közlekedés támogatásához
valamint a nyelvvizsga/emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga megszerzéséhez
adható önkormányzati támogatás megállapítására
A Tanuló, illetve törvényes képviselője tölti ki! (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)
Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a nyomtatványhoz csatolt kitöltési útmutatót!
1)A kérelmet
-„B” kategóriás vezetői engedély
-kerékpáros közlekedés támogatása
-nyelvvizsga / emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga
megszerzéséhez adható önkormányzati támogatás megállapítása iránt nyújtom be.35
2)A Tanuló adatai:
Neve: ....................................................................................................................................................
Születési neve: .....................................................................................................................................
Születési helye és ideje: .......................................................................................................................
Anyja születési neve: ............................................................................................................................
Törvényes képviselője neve: ................................................................................................................
Bejelentett lakóhelye: ...........................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási helye: ..............................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................
E-mail címe: .........................................................................................................................................
Oktatási azonosítója

Diákigazolvány száma

Számlavezető pénzintézet neve: ..........................................................................................................
Számlaszám:

-

-

3)Tanuló kapott-e korábban B-kategóriás jogosítvány megszerzéséhez vagy a kerékpáros

közlekedéshez támogatást, ha igen, mikor? ………………………………………………………….………….
4)Amennyiben a kérelmet „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésének támogatásához nyújtja
be:
Azon oktatási intézmények adatai, ahol a Tanuló tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkezett/rendelkezik
a vezetői engedély megszerzését biztosító tanfolyam megkezdésétől a kérelem benyújtásáig terjedő
időszakban:
a)Oktatási intézmény neve:36 ………………………………………………………………………
OM azonosítója:

Osztály/évfolyam: …………

b)Oktatási intézmény neve:37 ………………………………………………………………………
OM azonosítója:

35
36
37

Osztály/évfolyam: …………

A megfelelő aláhúzandó.
Ahol a pályázó a kérelem benyújtásakor tanulmányokat folytat.
Ahol a pályázó a vezetői engedély megszerzését biztosító tanfolyam megkezdésekor tanulmányokat folytatott.

5)Amennyiben a kérelmet kerékpáros közlekedés támogatása vagy nyelvvizsga / emelt szintű
idegen nyelvi érettségi vizsga megszerzésének támogatásához nyújtja be:
Azon oktatási intézmény adatai, ahol a Tanuló a kérelem benyújtásakor tanulói jogviszonnyal
rendelkezik:
Oktatási intézmény neve: ……………………………………………………………………….
OM azonosítója:

Osztály/évfolyam: …………

6)Kerékpáros közlekedés támogatása iránti kérelem esetén Tanuló a pályázat aláírásával akként
nyilatkozik, hogy pozitív elbírálás esetén az önkormányzat által meghatározott, ingyenes közlekedési
elméleti, városi közlekedés gyakorlati és elsősegély-nyújtási ismereteket nyújtó elméleti és gyakorlati
képzéseken részt vesz, kerékpárját regisztráltatja a BikeSafe rendszerben és az önkormányzat által
adott Terézváros matricát a kerékpár vázára jól látható helyre felragasztja.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a kérelem elbírálásához szükséges körben történő
felhasználásához.
Budapest, 20........ év ............ hó ........... nap
.......................................................................
Tanuló (törvényes képviselője) aláírása

Az oktatási intézmény tölti ki!
IG AZOL ÁS
Ezennel igazolom, hogy ……………………………………………………………………. (név) [szül.:
………………………….…………….…………, anyja neve.: ……..….…………….…………………….. ]
intézményünk, a ………….…….………………………….………………. (intézmény neve) ……...
osztályában/évfolyamán nappali oktatásban/képzésben tanulmányokat folytat.
Jelen igazolást
-„B” kategóriás vezetői engedély
-kerékpáros közlekedés támogatása
-nyelvvizsga/emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga
megszerzéséhez nyújtott önkormányzati támogatás igényléséhez állítottam ki.38
Budapest, 20........ év ............ hó ........... nap
P. H.
……………………………..
igazgató

Kitöltési útmutató
A kérelem a jogosítvány megszerzését, illetve a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvány kiállítását követő 90
napon belül nyújtható be. E határidő jogvesztő.
Amennyiben a kérelmet „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésének támogatásához nyújtja be, a kérelem
elbírálásához szükséges a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya bemutatása, a vezetői engedély megszerzését
biztosító tanfolyam kezdési időpontjára vonatkozó igazolás, valamint azon oktatási intézmények által kiadott tanulói/hallgatói
jogviszony-igazolások csatolása, ahol a Tanuló a vezetői engedély megszerzését biztosító tanfolyam megkezdésétől a kérelem
benyújtásáig terjedő időszakban tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkezett/rendelkezik.
A kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a megszerzett jogosítványt.
Amennyiben a kérelmet nyelvvizsga/emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga megszerzésének támogatásához
nyújtja be, a kérelem elbírálásához szükséges a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya bemutatása, valamint azon
oktatási intézmény által kiadott tanulói jogviszony-igazolás csatolása, ahol a Tanuló a kérelem benyújtásakor tanulói
jogviszonnyal rendelkezik. A kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a nyelvvizsga-bizonyítványt vagy az emelt szintű
idegen nyelvi érettségi bizonyítványát és a támogatni kért költségről szóló számviteli bizonylatot.
Amennyiben a kérelmet a kerékpáros közlekedés támogatásához nyújtja be, a kérelem elbírálásához szükséges a
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és a lakcímkártya bemutatása, valamint azon oktatási intézmény
által kiadott tanulói jogviszony-igazolás csatolása, ahol a Tanuló a kérelem benyújtásakor tanulói jogviszonnyal rendelkezik.
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A megfelelő aláhúzandó.

