
 

 

 

KÉRELEM  

 

Oktatási támogatás: tanulók B kategóriás vezetői  

engedély  megszerzési költségének   

támogatása  
 

 

Alulírott kérem, saját jogon / gyermekem vonatkozásában* a „B” kategóriás vezetői 

engedély megszerzését követően az Önkormányzat rendeletében meghatározott támogatást 

részemre megállapítani szíveskedjék. 
 

1. Kérelmező személyre vonatkozó adatok : 

Név: _______________________________________________________________________  

Születési név:________________________________________________________________ 

Születési hely:_________________idő:______év_______________hónap_____________nap 

Anyja születési neve: 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): __________________________________  

Lakóhely: ___________________________________________________________________  

Tartózkodási hely: ____________________________________________________________  

Állampolgársága: ____________________________________________________________  

Családi állapota: _____________________________________________________________  

Postacím: ___________________________________________________________________  

Telefon:_____________________e-mail: _________________________________________  

 

Érettségi vizsga letételének várható időpontja: ___________________________________ 

Vezetői engedély megszerzésének időpontja: _____________________________________ 

 

Gyermek adatai: 

 

Név:_______________________________________________________________________ 

Születési név:________________________________________________________________ 

Születési hely:_________________idő:______év_______________hónap_____________nap 

Anyja születési neve:__________________________________________________________ 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám):___________________________________ 

Lakóhely:__________________________________________________________________ 

Tartózkodási hely:____________________________________________________________ 

Állampolgársága:____________________________________________________________ 

Telefon:_____________________e-mail:_________________________________________ 

 

 

 



 

Kérem, hogy a részemre megállapított támogatást: * 

*  

 

 

Pénzintézet neve:_________________________________________________  

Számlaszáma:___________________________________________________ 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a 

lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek.  

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. 

Dátum: 20_____ év __________________ hó _____ nap 

 

 

____________________________ 

kérelmező aláírása 

 

 
 A megfelelő részt „X” jellel lássa el! 
 Megfelelő rész aláhúzandó 

 

Mellékletek: 
- kérelmező és családtagjainak lakcímét igazoló hatósági bizonyítvány másolata 

- tanulói jogviszony igazolása  

- a költségek igazolásáról kiállított, névre szóló, eredeti számla, 

- iskolalátogatási igazolás, 

- fél évnél nem régebben kiállított B kategóriás vezetői engedély másolata 

 

 

 

Tájékoztató a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez nyújtott támogatás 

igénybevételének feltételeiről: 

 

 

A Budapest, IX. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és ott 

életvitelszerűen tartózkodó nappali tagozatos közoktatásban tanuló diák vagy szülője részére 

polgármester kérelemre megtéríti a tanulók B kategóriás vezetői engedélyének az érettségi 

vizsga letételéig történő megszerzése költségéből a tanuló nevére kiállított számla összegét, 

de legfeljebb 50.000 Ft-ot.  

 

A kérelem benyújtásakor igazolni kell az alábbiakat: 
a) kérelmező és családtagjainak lakcímét igazoló hatósági bizonyítvány másolata 

b) tanulói jogviszony igazolása  

c) a költségek igazolásáról kiállított, névre szóló, eredeti számla, 

d) iskolalátogatási igazolás, 

e) fél évnél nem régebben kiállított B kategóriás vezetői engedély bemutatása. 


