Pályázati adatlap
az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!”
önkormányzati tanulmányi ösztöndíj elnyeréséhez
2017/2018.
NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ
IGAZOLVÁNYÁN, LAKCÍMKÁRTYÁJÁN ÉS ADÓIGAZOLVÁNYÁN TALÁLHATÓ ADATOKNAK
MEGFELELŐEN!
A MEGADOTT MEZŐK KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ, A HIÁNYOSAN KITÖLTÖTT ŰRLAP FORMAI
HIBÁS ÉS NEM FOGADHATÓ EL!

A pályázó neve:
A pályázó születési helye, ideje:
A pályázó anyja születési (leánykori) neve:
A pályázó lakóhelyének irányítószáma, címe:
A pályázó adóazonosító jele:
A pályázó TAJ száma:
A pályázó telefonszáma:
A pályázó e-mail címe:
A pályázó számlavezető bankja és számlaszáma:
Felsőoktatási intézmény megnevezése és címe:
Kar:(a karral nem rendelkező felsőoktatási intézménynél üresen hagyható)
Szak, szakpár:
Képzési forma: (aláhúzással jelölendő)
• felsőfokú alapképzés (BA, Bsc)
• felsőfokú mesterképzés (Msc)
• egységes, osztatlan alapképzés
Az érettségit adó középfokú intézmény neve:
A tanulmányokra megjelölt képzési időkeret:
A pályázó által fontosnak tartott egyéb körülmények:
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A kérelem rövid indoklása:

AMENNYIBEN KÉRI A SZOCIÁLIS HELYZETÉNEK FIGYELEMBE VÉTELÉT, AKKOR KITÖLTENDŐ:
A pályázó és a vele közös háztartásban élők száma:
Az eltartottak száma a pályázóval egy háztartásban élők közül:
A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme:
(Jövedelemként figyelembe vehető: munkabér, vállalkozásból származó jövedelem, egyéb rendszeres jövedelem,
családi pótlék, árvaellátás, rendszeres szociális támogatás együttes összege)

Egyéb, a szociális rászorultságot indokoló tényezők:

A kitöltött pályázati adatlap csak az alábbiakban felsorolt kötelező mellékletek együttes
benyújtásával érvényes.
Jelen adatlaphoz csatolt mellékletek száma:..................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az
általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az „Itt van az
otthonunk, itt van a jövőnk!” Bíráló Bizottsága az adatok ellenőrzése céljából a Polgármesteri
Hivatallal környezettanulmányt végeztethet.
Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró
nyilvántartásba vegye, és azokat kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatási jogosultság
ellenőrzése céljából a támogatás időtartama alatt maga kezelje.
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Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítás célja
érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és a pályázat lebonyolítása, valamint a
támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

……….............................………., 2017. …………………………………..
….........................................................
a pályázó aláírása

Kötelező mellékletek:
➢ részletes önéletrajz
➢ érettségi bizonyítvány másolata
➢ felvételi határozat a sikeres felvételiről
➢ a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozó hallgatói jogviszony igazolása,
➢ nyelvvizsga bizonyítvány másolata ( ha van ilyen)
➢ igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről
(amennyiben kéri szociális helyzetének figyelembe vételét)
➢ a szociális rászorultsága igazolására szolgáló egyéb okiratok (amennyiben kéri
szociális helyzetének figyelembe vételét)
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