
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 

ZOMBOR VÁROS 
OKTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 

 

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE IRÁNTI KÉRELEM FEJLŐDÉSI 

RENDELLENESSÉGEKKEL RENDELKEZŐ GYERMEKEK ÉS TANULÓK 

ILLETVE KÍSÉRŐIK RÉSZÉRE A TANÍTÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ILLETVE 

INDIVIDUÁLIS KEZELÉSEK NYÚJTÁSA MIATT  
 

Az Oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 189. szakasza (a SzK Hivatalos 

Közlönye 2017/88 és 2018/27), az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 136. szakasza (a 

SzK Hivatalos Közlönye 16/18. szám) és a gyermek és tanuló alap-és kiegészítő tamogatásáról szóló 

határozat 7. szakasza (Zombor város Hivatalos Közlönye 2018/12 szám ) alapján kérelmezem, 

határozat kiállítását megtérítésre való jogosultság elismeréséről 

____________________________________________ gyermek                                

                                                          (a gyermek neve és vezetékneve) 

és kísérője __________________________________ szállítési költségeinek megtérítésére.         

                 ( a kísérő neve és vezetékneve )    

 

 tanításban való részvétel céljából a következő intézményben:  

___________________________________________________________       és,                                                                                                       

                          ( az iskola/intézmény neve és székhelye ) 

 

 individuális kezelés nyújtása miatt iskolában/intézményben 

____________________________________________________________. 

            ( az iskola/intézmény neve és székhelye )  

 

_________________________ ____________________(a kérelmet benyújtó személy neve és 

vezetékneve), JMBG/SZSZ  ______________________. 

 
A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1 . A kérelmet benyújtó személy folyószámlakártyájának 

fénymásolata  
Fénymásolat 

 
Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található 

szabályzatát (A SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra kerülő 

eljárásban az ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek a 

hivatalos nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon esetek kivételével amikor az 

ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig 

nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérelem 

hiányosnak tekinthető. 



 

  TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ 

MEZŐBE 

SSZ A dokumentumokból származó adatok Egyetértek vele, 

hogy az adatokat 

az illetékes szerv 

szerezze be 

Önállóan szerzem 

be az adatokat 

1. Az iskoláskor előtti intézmény/iskola igazolása az 

előkészítő iskoláskor előtti programban való 

részvételről az iskolába indulás előtti évben  

- a beíratkozásról és a tanításban való 

rendszeres részvételről és/vagy 

- a speciális iskola igazolása az individuális 

kezelésekben való részvételről és a 

kezelések gyakoriságáról  

 

 

2. Az Interreszor bizottság véleménye    

3. A gyermek/tanuló születési anyakönyvi kivonata 

vagy az illetékes szerv határozata a gyámságról 

vagy nevelőszülőségről a kérelmet benyújtó 

személyt illetően  

 

 

4. A gyermek/tanuló lakóhelyének bejelentése    

5. A kérelmező személy lakóhelyének bejelentése 

vagy elektronikusan leolvasott személyi igazolvány  
 

 

 

Megjegyzések: 

* A jóváhagyási nyilatkozat űrlapja (űrlap 1) a kérelemhez van mellékelve  

A Városi Közigazgatási Hivatal köteles a kérelem tárgyát a hiánytalan dokumentáció benyújtásától 

számított 30 napon belül megoldani.  

 

 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 

____________________________ 

Cím 

______________________________ 
Személyi igazolvány száma 

 

______________________________ 
Elérhetőségi telefon 

 

_______________________________ 

Aláírás 

 

_______________________________ 

 

 
 

ŰRLAP 1  
 



Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található szabályzatát 

(a SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra kerülő eljárásban az 

ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek a hivatalos 

nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon esetek kivételével amikor az ügyfél 

kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem 

mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérelem 

hiányosnak tekinthető. 

 
Az eljárást a______________________________________________nyújtom be jogérvényesítés céljából a 
_____________________     ennek kapcsán adom az alábbi 
 

NYILATKOZATOT 
 

I  Egyetértek vele, hogy az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek a 
hivatalos nyilvántartás részei és amelyek szükségesek a döntési folyamatban, ezen adatokat begyüjtheti és 
feldolgozhatja. 1  
 

................................................ 
               (hely) 

.................................év                                                                                           ................................................ 
    (dátum)                                                                                               (a nyilatkozatot adó személy aláírása) 

 
 

II Az illetékes szerv köteles betekintést végezni az adatokba, azokat begyűjteni és feldolgozni, ennek ellenére 
kijelentem, hogy az eljárás szükségére önállóan szerzem be: 2 
 
 а) minden személyes adatot a tényekről amelyek a hivatalos jegyzőkönyv részei és amelyek nélkülözhetetlenek a 
döntéshez. 

 
 b) a következő adatokat:3 
 

1. ............................................................................................................................................. 

2........................................................................................................................................... 

3............................................................................................................................................. 

4............................................................................................................................................. 

Tudatában vagyok annak, hogy ha a felsorolt személyes adatokat, amelyek nélkülözhetetlenek az illetékes szerv 
döntéséhez, nem nyújtom be ...................4napon belül, az eljárás megindítására irányuló kérelmet a szerv 
hiányosnak fogja tekinteni.  
 

 
..........................................  

                          (hely) 
..........................................                                                                                   ................................................ 
                (dátum)                                                                                    (a nyilatkozatot adó személy aláírása) 

 

 

                                                
1 A Személyes adatok védelméről szóló törvény 13. szakaszával összhangban (a SzK Hivatalos Közlönye 97/08., 
09/104. – másik törvény, 12/68. – AB határozata és 12/107. szám) a hatóság az érintett személy hozzájárulása 
nélkül dolgozza fel az adatokat, ha az adatfeldolgozás a törvényben meghatározott jogkörébe tartozó teendők 
ellátásában a nemzet- vagy közbiztonsági érdek, valamint az ország védelmi érdekének érvényesítése, 
bűncselekmény megakadályozása, felfedése, vizsgálata és üldözése, az állam gazdasági, illetve pénzügyi 
érdekeinek, egészség és erkölcs védelme, jog és szabadság, valamint egyéb közérdek védelme miatt 
elengedhetetlen, egyéb esetekben pedig az érintett személy írásbeli hozzájárulása alapján. 
 

2 Be szükséges keretezni a betűt a választott opció előtt  
3 Csak az esetben kell kitölteni ha az ügyfél az általa kérelmezett eljárás során kifejezetten kijelenti, hogya 
személyes adatoknak amelyek a hivatalos nyilvántartás részei és amelyek szükségesek a döntési folyamatban 
csak egy részét   szerzi be önállóan.  
4 A  szerv tölti ki aki a benyújtáskor határidőt szab ki, azaz legkésőbb 8 napon belül. 
 


