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Tanulói Ösztöndíj Pályázati Lap
SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ
A pályázó adatai:
Név:
Évfolyam/osztály:
Lakcím:
Anyja születési neve:

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

Születési hely:

……………………………………..……………………..

Születési idő:

…… … év ………………hó …… nap

Adóazonosító jel:
TAJ szám:

-

Bankszámla szám *:

Tanulmányi átlag:

……………..

*Bankszámla számot kötelező megadni! (2x8 vagy 3x8 számjegy) Bankkártya szám nem
elfogadható! A megadott számla számra történik a banki utalás (pozitív elbírálás
esetén)!
A PÁLYÁZATI LAP HIÁNYOS, VAGY VALÓTLAN ADATOKKAL VALÓ KITÖLTÉSE ESETÉN A
PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN!
Szociális helyzet bemutatása:
a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény *
b) Gyermeknevelési támogatás,
c) Egyéb pénzbeli/természetbeni támogatás
szociális rászorultság alapján *
d) Árvaság,
Félárvaság
e) Egy tanuló testvér a családban
Két v. több tanuló testvér a családban
További testvér a családban
f) Fogyatékkal élő/ Tartós beteg a családban
g) Egyedülálló szülő vagy eltartó
Gyermektartás és árvaellátás nélkül
Gyermektartással v. árvaellátással
h) Munkanélküli valamelyik szülő
i) Nyugdíjas szülő
j) Hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű
k) Súlyos beteg a családban
l) Egyéb














*ennek jelölése esetén kérjük a települési önkormányzat/járási hivatal határozatát /
levelét csatolni.
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A pályázóval egy háztartásban (állandó lakcímen) élők és jövedelmük:
Név

Rokoni kapcsolat

Nettó jövedelem/Ft

Összesen:
A család egyéb jövedelme:
Jövedelem neve
(családi pótlék, árvaellátás, aktív korúak ellátása, ápolási díj, önk.
támogatás, egyéb)

Összeg/Ft

Összesen:

ÖSSZESEN: …………………….. Ft/hó osztva ………..fő (egy háztartásban élők számával)
A család egy főre jutó havi jövedelme: .................................................................................. Ft.
A pályázathoz leadott mellékletek (jövedelem igazolások) száma: ........................................ db
Méltányossági kérelem esetén az osztályfőnök által csatolt – írásban, indokolással ellátott
- támogató nyilatkozat:
IGEN
NEM (a megfelelő rész aláhúzandó)
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NYILATKOZAT
FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY A PÁLYÁZATI LAPON
KÖZÖLT ADATOK A VALÓSÁGNAK MEGFELELNEK.
BÜNTETŐJOGI

Hozzájárulok, hogy a pályázatomra indult eljárásban a személyes adataimat a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016.
április 27-ei 2016/679. Európai Parlament és a Tanács (EU) rendelet (általános adatvédelmi
rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 4-6. § szerint kezeljék.
Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Adatkezelési Tájékoztatóját
megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem. Aláírásommal önkéntes
hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a saját és/vagy kiskorú gyermekem személyes adatait az
ösztöndíj pályázat feldolgozása, elbírálása és a pályázati eredmények közzététele, valamint
eredményes pályázat esetén az ösztöndíj banki kiutalása céljából az ESZI Alapítvány
munkatársai megismerjék, kezeljék és a törvény által előírt megőrzési ideig elektronikusan és
papír alapon tárolják.
Alulírott szülő/nagykorú pályázó nyilatkozom, hogy a pályázóval egy háztartárban élő, a
pályázati lapon névvel és további személyes adattal feltüntetett személyeket személyes
adatainak feltüntetését, továbbítását megelőzően a fentiek szerint tájékoztattam az adatkezelés
céljáról, módjáról és a fenti Adatkezelési Tájékoztató elérési lehetőségéről is, amelyek
ismeretében ők hozzájárultak adataik feltüntetéséhez és kezeléséhez.
Paks, ….…. év ……………. hónap …… nap

pályázó aláírása

szülő (gondviselő) aláírása
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osztályfőnök aláírása

