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Tisztelt Szülők! Kedves Terézvárosi Diák! 

 

A diákok időnként úgy érzik, hogy a tanulás, az iskolai kötelességek teljesítése nagy terhet ró rájuk. A 

megszerzett tudás azonban kinyithatja a világot és boldogulási lehetőséget teremthet. Mi azért 

támogatjuk az iskolák fejlesztését, a pedagógusok munkáját és a terézvárosi diákokat, hogy könnyebb 

legyen ezen az úton előre haladni. 

 

Számos egyéni támogatásra lehet pályázni az önkormányzatnál. Ilyen például a tanulmányi ösztöndíj, 

vagy az ifjú tehetségeknek, a jogosítványt szerzőknek, a nyelvvizsgázóknak nyújtott támogatás. A 

járvány idején laptopot biztosítottunk az otthoni tanuláshoz azoknak a gyerekeknek, akiknek nem volt 

meg az ehhez szükséges eszköze. 

 

Idén is hozzá lehet jutni a Terézvárosi Tanévkezdő Csomaghoz, amelyet 10 ezer forintos utalvány 

formájában juttatunk el az arra jogosult kérelmezőknek. 

A támogatásra azok a tanulók jogosultak, akik Terézvárosban bejelentett lakóhellyel, továbbá a KIR 

nyilvántartása szerint működő általános iskolával vagy középfokú oktatási intézménnyel nappali 

tagozaton aktív tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. 

 

A támogatást a tanuló, vagy a törvényes képviselője írásban kérheti. A 16 évnél idősebb, de 21. életévét 

be nem töltött diákoknak a kérelemhez csatolniuk kell az iskola által kiadott tanulói jogviszonyról szóló 

igazolást, azaz az iskolalátogatási igazolást is. 

 

A kérelmeket 2021. augusztus 6. 12.00 óráig lehet benyújtani 

- személyesen az önkormányzat ügyfélszolgálatán (1067 Budapest, Eötvös utca 4.) 

- postai úton (Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály – 1067 Budapest, Eötvös u. 3.) 

- e-mailben a tanevkezdo@terezvaros.hu címre küldve. 

 

Sok sikert és kitartást kívánok a következő tanévhez! 

 
Budapest, 2021. július 8. 
 
Üdvözlettel:  
 
 
 
 
Soproni Tamás 
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TERÉZVÁROSI TANÉVKEZDŐ CSOM AG* IRÁNTI  
KÉRELEM  

a 2021/2022. tanévre 

A kérelmező/törvényes képviselő tölti ki! (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL) 

A kérelmező diák neve: 

Születési helye, ideje:            
 

Anyja neve: 
Telefonszáma: 
E-mail-címe:  

Lakóhelye (Település, irányítószám):      
 

Utca/tér, házszám:  

e-mail címe:  Telefonszáma:            
 

Oktatási intézmény neve: 

iskola OM azonosítója       
 

évfolyam   
 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. A 
kérelem benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat Budapest Főváros VI. Kerület 
Terézváros Önkormányzata és a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal az ügyintézés idejére nyilvántartsa. 
Tudomásul veszem és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az ügyintézés során a jogosultságot 
megalapozó adatokat a hivatal ellenőrizheti (különösen elektronikus benyújtás esetén). 

Budapest, 2021. év ……………………hó ………nap 
 
             …………………………..                   
……………………………. 
                           kérelmező                       törvényes képviselő 

Az oktatási intézmény tölti ki**: 

TANULÓI JOGVISZONY IGAZOLÁS 

Igazolom, hogy ……………….…………………………………………………………. (tanuló neve) a(z)  

………………………………………………………. (oktatási intézmény neve) nappali tagozatán tanulói 
jogviszonyt létesített a 2021/2022. tanévre. 

PH. 

 ……..
 …………. 
             intézményvezető 

 A terézvárosi gyermek- és diákjóléti támogatásokról szóló 9/2017. (II. 23.) ör. alapján a Terézvárosi 
Tanévkezdő Csomag jogosultjai az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 
rendelkező, a KIR nyilvántartása szerint működő általános iskolával vagy középfokú oktatási 
intézménnyel nappali tagozaton aktív tanulói jogviszonyt létesített 21. évüket be nem töltött diákok. 

**  16 évnél idősebb vagy 16. évüket 2021. augusztus 31-ig betöltő diákok esetében kötelező.  
Csatolható helyette az iskola által a KIR nyilvántartásból kinyomtatott iskolalátogatási igazolás.
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