
 

 

 
EFOP-1.5.3-16-2017-00030 számú, „humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás 

térségében” című pályázat 
ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 

 
PÁLYÁZATI ŰRLAP 

A pályázati űrlap kitöltése kötelező! Amennyiben a pályázat kitöltése kézzel történik, kérjük 
NYOMTATOTT NAGY BETŰKET használjon! 

 
1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 

1.1. Személyes adatok  
Név:  

Lakcím:  

Szül. hely, idő:  

Anyja leánykori neve:  

Lakóhely:  

 
1.2. Tanulmányokra vonatkozó adatok 

középiskolai 
tanuló 

főiskolai, 
egyetemi hallgató Tanulói jogviszonya – kizárólag nappali tagozaton! (kérjük, X jellel 

jelölje):   
Megkezdett évfolyam száma a 2019/2020. tanévben:  

Évfolyamismétlésre kötelezett (kérjük, aláhúzással jelölje): IGEN / NEM 

2019/2020. I. félév tanulmányi átlaga (pályázati felhívás szerint):    

A kiválasztás alapjául szolgáló tanulmányi átlag valamely tantárgyi 
osztályzata elégtelen (kérjük, aláhúzással jelölje):   

IGEN / NEM 

Igazolt hiányzás: Hiányzások száma a 2019/2020. tanévben I. féléve során (órában):  
Igazolatlan hiányzás: 

Fegyelmi büntetés alapján másik osztályba helyezték, eltiltották a 
tanév folytatásától vagy kizárták az iskolából (kérjük, aláhúzással 
jelölje 

IGEN / NEM 

Egyéb ösztöndíjban részesül (kérjük, aláhúzással jelölje) IGEN/NEM 

Hátrányos helyzetű (kérjük, aláhúzással jelölje) IGEN/NEM 

Amennyiben hátrányos helyzetű, annak megnevezése (pályázati 
felhívás szerint): 

 

Szociális rászorultnak minősül (pályázati kiírás szerint- kérjük, 
aláhúzással jelölje) 

IGEN/NEM 

Amennyiben szociális rászorultnak minősül, az egy főre eső 
jövedelem összege (pályázati kiírás szerint) 

 

 



 

 

 
1.3. Kapcsolattartási adatok  
 
E-mail cím:    

Telefonszám:    

 
 
2. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI 
 
Az intézmény neve:   

Címe:    

OM azonosítója:    

 
 
3. JÖVEDELMI ADATOK (Csak szociális rászorultság esetén töltendő!) 

1. Az igénylővel egy háztartásban élők száma: …………… fő 

2. Az egy háztartásban élők neve: 

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.  8.  

 

3. Jövedelmi adatok 
A pályázó, szülők, egyéb egy háztartásban élő személyek a havi nettó jövedelme, forintban a 
pályázat benyújtását megelőző 3 hónap átlagában: 
 

A jövedelem típusa Pályázó Szülő 1 Szülő 2 Egyéb hozzátartozók  

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

       

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló tevékenységből 
származó 

      

3. Alkalmi munkavégzésből származó 
 

      

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 
 

      

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

      

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

      

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem       

 

 
Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ……………………………. – Ft/hó. 



 

 

 
3. NYILATKOZATOK 
 
3.1. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

3.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (1) bekezdése alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt 
személyes adataimat kezelje, a szükséges igazolásokat megkérje.  

3.3. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
igénybe vett, már kiutalt ösztöndíjat a folyósító szerv visszaköveteli.  

3.4.  Az ösztöndíj folyósítását (kitöltendő) a 

...................................................................................................................-nál (hitelintézet neve) vezetett  

..........................................  - .......................................... - .......................................... számú lakossági 

folyószámlára kérem. 

3.4. Kijelentem, hogy Vadna község Önkormányzata pályázati felhívását az EFOP-1.5.3-16-2017-
00030 számú, „humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében” című számú 
projekt keretein belül, hátrányos helyzetű tanulók számára tanulmányi ösztöndíj támogatásra, 
teljes terjedelmében megismertem, a pályázati űrlapot az abban foglaltak betartásával, annak 
megfelelő teljességgel nyújtottam be, az előírt mellékletekkel együtt. 

 

 
Kelt.: .......................................... , .....................  hónap ....................... nap 
 
 
 
 
 
 
Aláírás (kiskorú pályázó esetén mindkét szülő/törvényes képviselő is):  
 
 
_______________________ ________________________ ________________________ 

pályázó szülő/törvényes képviselő szülő/törvényes képviselő 
 
 
 
 
 



 

 

 
A PÁLYÁZATHOZ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSA SZÜKSÉGES: 
 

 a pályázó személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata; 
 az oktatási intézmény aktuális félévre szóló igazolása a tanulói/hallgatói jogviszonyról; 
 a 2019/2020. tanév lezárt I. féléve tanulmányi eredményét igazoló félévi értesítő 

másolata, felsőoktatásban tanulók esetén a vizsgaeredmények átlagát igazoló okirat, 
elektronikus tanulmányi rendszerekből kinyomtatott, az intézmény által hitelesített 
dokumentum; 

 az évismétlés és a fegyelmi büntetés hiányát igazoló intézményi dokumentum; 
 a pályázó hátrányos helyzetének fennállását igazoló dokumentum másolat; 
 amennyiben releváns, a szociális rászorultság igazolására a családban jövedelemmel 

rendelkezők jövedelemének igazolását, a pályázat benyújtását megelőző 3 hónap 
viszonylatában. 

 A pályázó tanuló által, legfeljebb A4 terjedelemben, kézzel írt bemutatkozó levél 
(család, lakóhely, hobbi, iskola, tanulmányi versenyeken történő részvétel,, 
továbbtanulási tervek megfogalmazása, ösztöndíj felhasználásával kapcsolatos tervek 
megfogalmazása).  

 
 
 


