4. melléklet a 6/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
városi ösztöndíj megállapítására
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: ......................................................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve:…....................................................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ............................................................................................................................................................
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................................................
1.1.5. Lakóhelye: …………. …………irányítószám ………………………………………………………... település
.................................................. utca/út/tér ................... házszám …………… épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye: ……………………….. irányítószám ……………………………………………. település
……………………………….. utca/út/tér ................... házszám ................. épület/lépcsőház ..... ……….. emelet, ajtó
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………………………………………..
1.1.8. Állampolgársága: ...................................................................................................................................................
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………………………………………….
1.1.10. Számlaszám: ........................................................................................................................................................
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3. Kérelmező közeli hozzátartozóinak adatai:
A
B
Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

C

D

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

1.

2.

3.

4.

5.
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1.4. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele együttélő közeli hozzátartozóinak jövedelmi adatai (Ft/hó)
A
B
C
A jövedelem típusa
1.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó

2.

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

3.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

4.

5.

Kérelmező

Közeli hozzátartozók

Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

Megszerezni kívánt végzettség:
Képzőszerv neve, címe:
Képzés helye:
Képzés jellege: felsőoktatási/szakmai végzettség megszerzésére irányuló
Nyilatkozatok:
a) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek
b) életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek
c) nem vagyok Kisújszállás Város Önkormányzata polgármestere, alpolgármestere, képviselőtestületének tagja, illetve ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója
Tudomásul veszem:
a) hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv
ellenőrizheti
b) hozzájárulok, a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához
c) A támogatás felhasználásának, illetve későbbi eredményének nyomon követése érdekében vállalom,
hogy a támogatási időszak kezdetén és végén (a projektbe való be- és kilépéskor) az e célra biztosított
kérdőíven adatot szolgáltatok.
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d) hozzájárulok, hogy Kisújszállás Város Önkormányzata és annak hivatali szervezete, a Kisújszállási
Polgármesteri Hivatal az ösztönző támogatás igénylésének jogosságát alátámasztó szociális helyzetre
vonatkozó személyes adatait az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázat irányító
hatósága és Kisújszállás Város Önkormányzata között fennálló adatfeldolgozási szerződésben
meghatározott módon és feltételekkel kezelje
e) ,hogy a támogatás odaítélése esetén vállalom, hogy a támogatási időszak alatt (24 hónapra
megállapított támogatás esetén félévente) 10 óra közösségi célú önkéntes tevékenységet végzek
Kisújszállás Város Önkormányzatával szerződésben álló együttműködő partnernél, melyet köteles
vagyok igazolni.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- kérelmező és közeli hozzátartozói jövedelmének igazolására a jövedelem típusának megfelelő irat
- 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolás/legalább 6 hónap időtartamú szakmai képzésen
való részvételt igazoló dokumentum
- Kisújszálláson működő munkáltatóval kötött tanulmányi szerződés (amennyiben rendelkezik ilyennel)
- Tanulmányi eredmény igazolása (Folyamatban lévő tanulmányok esetében az utolsó lezárt félévben
elért súlyozott tanulmányi átlag igazolása, tanulmányait a pályázat benyújtásakor kezdő pályázó
esetében érettségi/szakmunkás bizonyítvány/ ezek hiányában az utolsó lezárt félévben elért tanulmányi
átlag igazolása)
- felsőoktatási tanulmányok esetén:
a) országos tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezést igazoló dokumentum (amennyiben
rendelkezik ilyennel)
b) Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartott előadást igazoló dokumentum (amennyiben
rendelkezik ilyennel)

Kelt.: Kisújszállás, ……… év……………….hónap……nap
aláírás
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