PÁLYÁZAT
felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj-támogatásra
(Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felsőoktatási tanulmányi
ösztöndíj-támogatásról szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete alapján)

Benyújtási határidő:
2017. augusztus 1 – 31. között.
A benyújtási határidő jogvesztő!
I. SZEMÉLYES ADATOK
Pályázó neve:___________________________________________________________
Születési hely: ______________________ idő: ______ év ________________hó _____nap
Anyja neve: ____________________________________
Lakóhelye: Gyöngyös, ___________________________ út_______hsz. ____em.___ajtó
Bankszámlaszáma:___________________________________________________________
Adóazonosító jele: ________________________
Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám):________________
Elérhetőségek:
 Telefon:_________________
 E-mail cím:________________________
II. TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ ADATOK
1. Az ösztöndíj igénylésének alapja (kérjük megjelölni!):
a)

a pályázat benyújtásának évében kezdi meg tanulmányait

b)

pályázat benyújtásának időpontjában már felsőfokú tanulmányokat folytat.

2. Felsőoktatási intézmény megnevezése, ahová felvételt nyert, vagy ahol a tanulmányait folytatja (kérjük
megjelölni!):
a)

Eszterházy Károly Egyetem Károly Róbert Campusa
képzés típusa: __________________________________________________________
időtartama (félév): ______________________________________________________
b) más hazai felsőoktatási intézmény: __________________________________________
képzés típusa (műszaki!): _________________________________________________
időtartama (félév): ______________________________________________________
c)

védőnői képzés esetén intézmény: __________________________________________
képzés időtartama (félév): _________________________________________________

3. A hallgatói jogviszony kezdete:_______ év____________hónap

Évfolyam:______Kar:________________________________________
4. JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ ADATOK

Pályázóval közös háztartásban élők felsorolása és jövedelmük (3 utolsó hónap átlaga):
ssz.

név

szül. idő

rokoni kapcsolat

havi nettó
jövedelem

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Egy főre eső havi nettó jövedelem: ______________________ Ft/hó.
5. SPECIÁLIS CSALÁDI KÖRÜLMÉNYEKRE VONATKOZÓ ADATOK
a) közös háztartásban élő árva, félárva: ___________________________________________
b) folyamatos ellátást igénylő beteg személy: ______________________________________
c) pályázó által közös háztartásában ellátott gyermek: ______________________________
6. SPECIÁLIS TANULMÁNYI KÖRÜLMÉNYEKRE VONATKOZÓ ADATOK
Egyidejűleg más, tanulmányi vagy szociális helyzetre tekintettel nyújtott támogatás,
ösztöndíj megnevezése:
a) _________________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________

NYILATKOZATOK
Hozzájárulok, hogy a pályázatban foglalt adataimat Gyöngyös Város Önkormányzata
Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága, valamint a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal a
pályázat elbírálása, az ösztöndíjszerződés megkötése, az ösztöndíj folyósítása és annak
megszüntetése, a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizettetése érdekében kezelje,
ellenőrizze és nyilvántartsa.
__________________________
pályázó aláírása

Büntetőjogi felelősséget vállalok azért, 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 tüntettem fel, és
ezzel megtévesztettem a döntéshozót, úgy pályázatom érvénytelennek minősül, az
ösztöndíjszerződés megkötését követően pedig szerződésem felmondásra kerül, és a
folyósított ösztöndíj vonatkozásában visszafizetési kötelezettség terhel.
________________________________
pályázó aláírása

Vállalom, hogy
a) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a tanrend szerinti minimális kreditszám
teljesítése mellett két egymást követő félév összesített tanulmányi eredménye eléri a 3,5
átlagot,
b) körülményeim lényeges megváltozását (különösen a szociális helyzetemre, a tanulmányok
folytatására, hallgatói jogviszonyom szüneteltetésére, megszakítására, tanulmányaim
sikeres befejezésére vonatkozóan) 15 napon belül bejelentem az Önkormányzat felé,
c) szakmai gyakorlatomat az Önkormányzatnál, az általa működtetett szervezetek
valamelyikénél, műszaki képzés esetén önkormányzati társaságnál, vagy a Polgármesteri
Hivatalnál töltöm le, kivéve, ha a felsőoktatási intézmény a gyakorlat teljesítésének módját
másképpen határozza meg,
d) a képzés befejezését követően lehetőség szerint életvitelszerűen Gyöngyösön élek, és az
Önkormányzat és szervezetei (intézményei, gazdasági társaságai) által biztosított,
képzettségemnek megfelelő munkahelyen fogok dolgozni.
________________________________
pályázó aláírása

Gyöngyös, 2017. ______________________________

A pályázathoz csatolni kell:
a) személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas érvényes okirat másolatát,
b) a meghirdetett képzésre történt felvételről szóló hivatalos értesítés, az érettségi
bizonyítvány másolatát, valamint a felvételt nyert, de hallgatói jogviszonnyal még nem
rendelkező pályázónál a felvételi pontszámokat tartalmazó hivatalos okiratot, vagy
c) aktív hallgatói jogviszony esetén a jogviszonyra vonatkozó, a felsőoktatási intézmény által
kiadott hivatalos igazolást, valamint az intézmény hivatalos igazolását a befejezett félévek
átlagos eredményéről, kreditpontjairól
d) amennyiben a Pályázó, illetve közös háztartásban élő, felsőoktatásban tanuló testvére
bármely intézménytől, szervezettől ösztöndíjban részesül, az intézmény/szervezet
igazolását az ösztöndíj összegéről,
e) tanuló testvér iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolása,

f) orvosi igazolás (ha a kérelmező családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant
van)
g) pályázó által közös háztartásában ellátott gyermek vonatkozásában a születési anyakönyvi
kivonat másolata,
h) igazolást a pályázó és a vele közös háztartásban élők – a benyújtást megelőző 3 havi –
jövedelméről az alábbiak szerint:
• családi pótlék, GYÁT, GYES, GYET, CSED, GYED, árvaellátás, táppénz (havi ellátásról szóló
postai szelvény, pénzintézeti igazolás, folyószámla kivonat másolata),
• munkaviszonyból származó jövedelemigazolás,
• nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás összegéről szóló igazolás (havi nyugdíjszelvény vagy a
pénzintézet igazolása, folyószámla kivonat másolata),
• vállalkozók esetében a NAV által kiállított 2016. évről szóló jövedelemigazolás,
• mezőgazdasági őstermelő esetében a NAV által kiállított 2016. évről szóló
jövedelemigazolás, és őstermelői igazolvány.
• Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya (volt
Munkaügyi Központ) által kiállított – a munkanélküli ellátás havi összegét is tartalmazó
- igazolás, határozat, ha a Pályázó, vagy szülője/gondviselője munkanélküli (pályázat
benyújtását megelőző 3 hónapban folyósított ellátásáról szóló postai szelvény, vagy
pénzintézeti igazolás, folyószámla kivonat másolata),
• alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: erre irányuló nyilatkozat.

Figyelem!
A hiányosan benyújtott pályázatok esetén egyszeri hiánypótlást biztosítunk, a hiánypótlás
elmulasztása esetén a pályázat érvénytelennek minősül!

