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Mezőszemerei Felsőoktatási Tanulmányi Ösztöndíj pályázat 2019 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

Alapadatok 

Pályázó neve: .......................................................................................  

Születési hely:…………………………………………………… 

Születési idő :............év..............hónap........nap  

Anyja neve: .......................................................................................... 

Állandó lakóhelye (lakcímkártya alapján):  

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

Tartózkodási helye (lakcím kártya alapján, ha nem egyezik az álland lakcímmel): 

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

Adóazonosító jele: ............................................................................... 

 

Kapcsolattartási adatok: 

Az ösztöndíjban részesülő pályázó e-mail címe:……………………………………………………………….. 

Telefonszáma: .......................................................................................................................  

 

Bankszámla adatai, melyre a támogatás utalható: 

Számlavezető bank neve:........................................................................... 

Számlatulajdonos neve:…………………………………………………………………………. 

Bankszámla száma:………………………………………………………………………………… 
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Tanulmányi információk:  

Felsőoktatási intézmény megnevezése, ahol a pályázó tanulmányait folytatja:   

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

Szakirány megnevezése…………………………………………………………………………………………………………………... 

Oktatás formája: 

 Nappali rendszerű képzés 

 Levelező képzés 

 Távoktatás 

Képzési szint: 

 Bsc 

 Msc 

A felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának igazolása alapján, a vizsgáztató szaktanárok által 

hivatalosan bejegyzett legutóbbi tantárgyi vizsgaosztályzatainak számtani átlaga:............................ 

 

Szociális rászorultság mértékének megítélésére vonatkozó információk 

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: ………………………………. Ft  

  

További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására:  

A pályázó házas:    igen   /   nem  

A pályázó gyermeket nevel:  igen   /   nem    Gyermekeinek száma: ………… fő  

A pályázó önfenntartó:  igen   /   nem  

A pályázó eltartott:  igen   /   nem  

A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma: …………………. fő  

A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli:    igen / nem  

A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ………………………………………………………………………. 

A pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg vagy rokkant:  van   /   nincs   

A pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli:  van    /    nincs      

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ……………………………… fő 

A pályázó árva:  igen   /   nem   

A pályázó félárva:  igen   /   nem   

A pályázó gyámolt:  igen   /   nem    

A pályázó fogyatékossággal élő:    igen   /   nem    
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Nyilatkozatok  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az 

általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 

pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetek fel, úgy a 

Mezőszemerei Ösztöndíjrendszerből pályázatom kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy:  

a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró Mezőszemere Községi 

Önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat az ösztöndíj forrását biztosító EFOP 1.5.3-16-2017-

00051 projekt pályázati Támogatáskezelője (Irányító Hatóság) részére átadja, illetőleg a pályázati 

eljárás és az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;  

d) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítás célja érdekében 

szükséges mértékben történő kezeléséhez.  

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek ellenőrző listája 

(Jelölje egy X-szel a négyzetben a csatolt mellékletet): 

 a pályázó érvényes személyazonosító igazolványa mindkét oldalának másolata aláírva a 

pályázó és gondviselője által 

 a pályázó lakcímkártyája mindkét oldalának másolata aláírva a pályázó és gondviselője által 

 30 napnál nem régebbi az aktív hallgatói jogviszonyra vonatkozó eredeti (tanulmányi osztály 

által kiadott) hallgatói jogviszony igazolás 

 A pályázat benyújtását megelőző félévről szóló lezárt leckekönyv tanulmányi osztály által 

hitelesített (aláírt és lepecsételt) másolata, vagy az azzal egyenértékű és azonos 

információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által 

aláírt és lepecsételt eredeti példánya, amely tartalmazza a félév átlagát 

 Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élőknek a benyújtást megelőző 3 havi 

jövedelméről 

 Életpálya terv-bemutatkozás 

A pályázó által csatolt mellékletek száma összesen: ………….db 

 

Mezőszemere, 2019. év.....................hónap..............nap  

 

 

................................................................... 

a pályázó aláírása 


