,,Esélyt a középiskolás tehetségnek”
c. pályázati felhívás a 2017/2018. tanévre

PÁLYÁZATI ŰRLAP
NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN TALÁLHATÓ
ADATOKNAK MEGFELELŐEN!
A PÁLYÁZÓ NEVE:
Születési hely, idő:
Anyja születési (leánykori) neve:
Magyar állampolgár?* Igen

Nem

Állandó lakcím
Irányítószám:

Tartózkodási cím (amennyiben különbözik az állandó lakcímtől)
Irányítószám:

Település:

Település:

Utca, házszám:

Utca, házszám:

Telefonszám:
e-mail :
A pályázó középiskolájának neve és címe:
Szak/Fakultáció
Nyelv:

Típus

Fok:

Nyelv:

Típus

Fok:

Nyelv:
Típus
Tevékenységi kör, melyben kiemelkedő eredményeket ért el*:

Fok:

Nyelvvizsga

Tanulmányi

Sport

Művészet

Egyéb, és pedig:

* Kérem, a megfelelő válaszokat aláhúzással jelölje.
folytatás a túloldalon
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A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme1: ________________Ft
További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására:
A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fő
A pályázó szülei elváltak/különváltak:

igen / nem

A pályázó árva: igen / nem
A pályázó félárva:

igen / nem

A pályázó állami gondozott, gyámolt:

igen / nem

A pályázó fogyatékossággal élő:

igen / nem

A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______

A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van / nincs
A pályázó családjában munkanélküliség:

van / nincs

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények, valamint a felsorolt szempontoknak való
megfelelés részletezése:

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett mellékletek együttes benyújtásával érvényes.
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben
történő nyilvánosságra hozatalához.
Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázat kiírója nyilvántartásba vegye és azokat kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg maga kezelje.
………………., 2017. …………………………………..

......................................................................
pályázó aláírása

Alulírott, mint a 18. életévét még be nem töltött pályázó törvényes képviselője kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulok a
fenti nyilatkozatban meghatározott adatkezeléshez.
………………., 2017. …………………………………..

......................................................................
törvényes képviselő aláírása

1

SZJA és TB járulékok levonásával meghatározott munkabér és egyéb adóköteles, vagy nem adóköteles rendszeres jövedelem. A rendszeres jövedelem
összegébe nem számítandó bele az anyasági segély, az árvaellátás, a családi pótlék, lakhatási támogatás, rendszeres szociális segély, és minden egyéb nem adózó
jövedelem. A nyugdíj, a rokkant nyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék, özvegyi nyugdíj (egy eltartott esetén), gyerektartás, ápolási díj, GYED,
álláskeresési támogatás, járadék összege továbbra is figyelembe veendő az egy főre jutó nettó jövedelem kiszámításánál.
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,,Esélyt a középiskolás tehetségnek”
pályázathoz

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

Munkáltató megnevezése:

Név:
Lakcím:
alatti lakos jövedelmének igazolása

Igazoljuk fent nevezett munkavállalónk utolsó 3 havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat.

Év
hónap

Számfejtett
munkabér
táppénz
+
egyéb
jövedelem

Ebbõl levonások
Családi
pótlék

Személyi
jövedelemadó

Eü. bizt.
és
nyugdíjjárulék

Magánnyugdíjpénztári
tagdíj

Munkavállalói
járulék

Összesen:
Egy hónapra
jutó átlagjövedelem

Szeged,
P. H.

munkáltató aláírása
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Tartásdíj

