Érkezett: 2018.…………………
Iktatószám: ..…………… / 2018.

PÁLYÁZAT
a Kisújszállás Városi Ösztöndíj Alapítványból
nyújtandó tanulmányi támogatásra
2018.
1.)

2.)

A pályázó neve:

………………………………………………...……………………………….

Születési hely, idő:

……………………………...………………………………………...………..

Lakcím:

……………………………...………………………………………...………..

Telefonszám:

………... ………………………………………………………………………

Anyja neve:

…………………………………………………………………………………

Munkahelye:

...……………………………………………………………………………….

Foglalkozása/beosztása: ……………….…………………………………………………………………
3.)

Apa (gondviselő) neve: ...……………………………………………………………………………….
Munkahelye:

...……………………………………………………………………………….

Foglalkozása/beosztása: ………….……………………………………………………………………
4.)

A szülők a pályázóval együtt hány eltartottról gondoskodnak? (Kérjük, az eltartottak nevét és
életkorát is feltüntetni. Nem minősül eltartottnak a családdal együtt élő, önálló jövedelemmel
rendelkező gyermek, nagyszülő stb.)
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

5.)

A pályázatok elbírálásakor a kuratórium a pályázók szociális helyzetét is mérlegelni kívánja,
ezért kérjük az egy főre eső nettó jövedelmet feltüntetni, és ehhez a mellékelt igazolást (a pályázó
és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről című melléklet) kitölteni.
A család egy főre eső nettó jövedelme: ………………………………… Ft

6.)

A felsőoktatási intézmény pontos megnevezése és székhelye:
…………..………………………………………………………………………………………………….

7.)

Szak:

……………………………………………………………………….…………………..

Évfolyam:

….....…………………………………………………………………………………….

A képzéstípus megnevezése (a megfelelő rész aláhúzandó):
a) felsőfokú szakképzés és felsőfokú alapképzés, nappali tagozat
b) mesterképzés, nappali tagozat
c) egységes, osztatlan képzés, nappali tagozat

8.)

A pályázó részesül-e rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben? ………………………………..

9.)

Egyéb információk a pályázat elbírálásához:
a) Milyen, a tanulmányaival kapcsolatos tevékenységet folytat a pályázó (pl. tudományos diákköri
munka)?
……………………………………………………………….……………………………………………..
b) Milyen költséges eszközigénye van a pályázó tanulmányai folytatásának?
……………………………………………………………….……………………………………………..
c) A pályázó kollégiumban, albérletben vagy saját lakásban lakik az adott felsőoktatási intézmény
székhelyén?
……………………………………………………………….……………………………………………..
d) A pályázó egyéb közlendői:
……………………………………………………………….……………………………………………..
……………………………………………………………….……………………………………………..

10.)

Amennyiben a pályázó elsőéves hallgató, kérjük a középiskola utolsó évének tanulmányi
eredményét és az érettségi eredményét. (A beírt átlagot kérjük bizonyítványmásolattal igazolni.)
A középiskola utolsó évében elért tanulmányi eredmény: ……….
Az érettségi átlaga: ………..
Amennyiben a pályázó nem elsőéves: a tanulmányi osztály által igazolt tanulmányi eredmény az
előző tanév végén: ………

11.)

A pályázó elérhetősége:
Telefon: ……………………………

E-mail: …………………………….

Kisújszállás, 2018. ……………………
………………………………………..
a pályázó aláírása
A pályázatokat postán a Kisújszállás Városi Ösztöndíj Alapítványnak címezve kérjük feladni, (Kisújszállás,
Szabadság tér 1.) vagy személyesen a Városháza 27-28. irodájába kérjük eljuttatni 2018. november 6-ig.
A pályázathoz a következőket kell csatolni:
- eredeti iskolalátogatási igazolás a pályázóról és közoktatási intézmény(ek)ben tanuló, vele egy
háztartásban élő hozzátartozóról,
- az elmúlt, lezárt tanulmányi év, illetve félév eredményéről szóló hivatalos igazolás (bizonyítvány- vagy
indexmásolat, ill. elektronikus rendszerből kinyomtatott igazolás)
- jövedelemigazolás a pályázati adatlap mellékletében szereplő módon,
- vagyonnyilatkozat, ha a pályázó nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
- igazolás arról, hogy a hallgató által megadott lakcímen hányan laknak (a Karcagi Járási Hivatal
Kisújszállási Kirendeltségétől kérhető).
Hiányosan vagy késve érkezett pályázatokat a kuratórium nem bírál el. A kuratórium döntését a pályázat révén
rendelkezésére álló információk ismeretében hozza meg. Döntéséhez a pályázók tanulmányi eredményét,
szociális helyzetét és a felsőoktatási intézmény típusát (egyetem vagy főiskola, illetve alap- vagy mesterképzés)
veszi figyelembe, és az ezek alapján kialakított pontrendszerben a legtöbb pontot elérő pályázókat részesíti
anyagi lehetőségeihez mérten egyszeri támogatásban.
A kuratóriumi döntésről minden pályázó írásban kap értesítést 2018. december 21-ig.

Melléklet a Kisújszállás Városi Ösztöndíj Alapítvány 2018. évi pályázati adatlapjához
Igazolás
a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
A pályázó neve: …………………………………………………………….

Jövedelmek megnevezése

A családfő
havi
jövedelme

A családfő
házastársának,
élettársának
havi jövedelme

Egyéb, a
pályázóval egy
háztartásban
élő(k) havi
jövedelme

Összesen

Igazolás
megléte:
van/nincs

Munkaviszonyból és más foglakoztatási
jogviszonyból származó jövedelem
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem
Egyszerűsített foglalkozásból származó
jövedelem
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások (pl..
öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás és baleseti
hozzátartozói nyugellátások)
táppénz
terhességigyermekágyi segély
gyermekgondozási díj
Táppénz,
gyermekgyermekgondozási
gondozási
segély
támogatások, gyermeknevelési
támogatás
családi pótlék
gyermektartásdíj
álláskeresési
támogatás
keresetpótló juttatás
Önkormányzat
foglalkoztatást
és munkaügyi
helyettesítő támogatás
szervek által
egészségkárosodási és
folyósított
gyermekfelügyeleti
ellátások
támogatás
időskorúak járadéka
ápolási díj
Egyéb jövedelem
A család nettó havi jövedelme összesen
Egy főre jutó havi nettó családi jövedelem: …………………. Ft. (= a család nettó havi jövedelme osztva a
családban élők számával)
Megjegyzések: A jövedelem számításakor irányadó időszak:
a havonta rendszeresen mérhető jövedelemnél az utolsó hónap
egyéb jövedelemnél egy év havi átlaga
Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

-

-

a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is,
az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren
kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási
munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
Vállalkozó esetén elfogadható a vállalkozó által, büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat az
utolsó havi jövedelméről, feltüntetve a vállalkozás megnevezését és adószámát.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az e nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

Kisújszállás, 2018. ……………………………………………….

………………………………………….
A pályázó aláírása

