
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 

ZOMBOR VÁROS 
OKTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 

 

KÉRELEM GYERMEKEK ÉS KÍSÉRŐIK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK  

MEGTÉRÍTÉSE IRÁNT, A ISKOLÁSKOR ELŐTTI ELŐKÉSZÍTŐ PROGRAMBAN 

VALÓ RÉSZVÉTEL CÉLJÁBÓL, AMELY INTÉZMÉNYE 2KM-NÉL NAGYOBB 

TAVOLSÁGRA VAN  
 

Az Általános közigzgatási eljárásról szóló törvény 90. szakasza (a SzK Hivatalos Közlönye 

16/18.szám), Az Oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 189. szakasza (a SzK 

Hivatalos Közlönye 88/17) és a gyermek és tanuló alap-és kiegészítő tamogatásáról szóló határozat 

3. szakasza (Zombor város Hivatalos Közlönye 2018/12 szám )alapján mint szülő/nevelőszülő/gyám 

kérelmezem gyermekek és kísérőik szállítási költségeinek 2-km nél nagyobb távolságra levő 

intézménybe való megtérítését az iskoláskor előtti előkészítő programban való részvétel céljából. A 

gyermek neve_______________________,lakóhelye___________________, utcája 

_____________________, az iskoláskor előtti intézmény neve amelyben részt vesz az iskoláskor 

előtti előkészítő programban _________________________, az intézmény székhelye 

____________________, .utcája______________________. 

____________ ____________________(a kérelmet benyújtó személy neve és vezetékneve), 

JMBG/SZSZ  ______________________ 

A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Форма документа 

1. A kérelmező lakóhelyének  igazolása vagy elektronikusan 

leolvasott személyi igazolvány 
Fénymásolat 

2. A kérelmet benyújtó személy folyószámla száma 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  

 

 

2. Az iskoláskor előtti intézmény által felhatalmazott 

személy nyilatkozata az objektív okokról amiért 

nem tudnak a gyermeknek és kísérőjének 

autóbusz vagy más járművel történő szállítási 

lehetőséget biztosítani, indoklással együtt 

 

 

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. Lakóhely bejelentése   

 

Megjegyzések: 

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 

 

_______________________________ 
 

 
 


