
 
 
 

Pályázati adatlap 

 
„Rotary Mosonmagyaróvár Tanulmányi Támogatás 2017.év” 

 
 
  
1. A pályázó adatai 
 
1.1  A pályázatot benyújtó személyi adatai:  
Név: Születési hely: 
Anyja leánykori neve:                   idő: 
Levelezési cím:      Telefonszám: 
Email cím (ha van):   
 
 
1.2. A szülők (gondviselők) adatai:  
Név:   Foglalkozás: 

 Munkahely neve: 

 Munkahely címe:       
 
 
Név:   Foglalkozás: 

 Munkahely neve: 

 Munkahely címe:       
 
 
1.3. Ha a pályázót egyedül neveli a szülő (gondviselő), annak oka: 

  A  a másik szülő elhunyt B  elvált C  egyéb: .......................... 

 

2. Az oktatási intézmény(ek) adatai 

2.1.  A 2016/2017-es tanév oktatási intézmény adatai - Tanulói jogviszony igazolása - (iskola tölti ki) 

Iskola neve: 

 Címe:       
  

 

A tanuló évfolyama:  osztálya:    
 

Az iskolai képzés költségtérítéses: :                                           � 
                                         mértéke:………………………...Ft 

  intézmény aláírás ph 

 
Jogosult-e tankönyv-támogatásra?  igen  nem (a megfelelőt aláhúzással kell jelölni) 
 

2.2.  A 2017/2018-as tanév oktatási intézmény adatai – Iskolaváltás esetén kell kitölteni! 

Iskola neve: 

 Címe:       
  

 

A tanuló évfolyama:  osztálya:    
 

Az iskolai képzés költségtérítéses: :                                           � 
                                         mértéke:………………………...Ft 

  intézmény aláírás ph 

 
Jogosult-e tankönyv-támogatásra?  igen  nem (a megfelelőt aláhúzással kell jelölni) 
 
 



  

 
3.  Nyilatkozat a jövedelmekről (szülő és gondviselő):  
3.1. 
Név: 

 Munkáltató neve: 
címe:       
2017. évi havi nettó jövedelem:  
 

. 
3.2. 
Név: 

 Munkáltató neve: 
Címe:       
2017. évi havi nettó  jövedelem:  
 

. 

A pályázattal kapcsolatos egyéb fontos közlendő: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. SZOCIÁLIS ADATOK (A-D oszlopok kitöltése kötelező, E-J ha ellátásban részesül)) 
4.1. A pályázóval  közös háztartásban élők összetétele és jövedelmi adatai 2017. évre vonatkozóan 

     Nem jövedelemszerű támogatások (havonta) 
 

sorsz 
 

Név (A) Születési 
idő (B) 

Státusz 
1( C) Havi nettó 

jövedelem, havi 
nyugdíj (D) 

Állás keresési 
járadék ( E) 

Árvasági 
ellátás( F) 

Családi 
pótlék (G) 

 

Tartásdíj 
(H) 

Szoc. és 
rendszeres 
gyerm.véd. 

támogatás (I ) 

Összes 
támogatás 

(J) 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           

10.           
  Összes havi nettó jövedelem:    Összes havi támogatás:  

 
 Összes havi nettó jövedelem (D+J)  Ft 
 Egy főre jutó havi nettó jövedelem2:  Ft 

    

                                              
1például: pályázó, szülő,gondviselő, nagyszülő, testvér, unoka stb 
2 Összes havi nettó jövedelem osztva a családtagok számával. 



5. TANULMÁNYI ÉS VERSENYEREDMÉNYEK 

A pályázat beadását megelőző két tanév év végi bizonyítványainak átlageredménye (két tizedes-jegyre kerekítve) 
a bizonyítvány érdemjegyei alapján (magatartás és szorgalom jegy kivételével). Az átlagszámítást kötelező 
elvégezni!  

5.1.1. 2014/2015. tanév: 

    vagy 2015/2016.tanév 

 5.1.2. 2015/2016. tanév: 

    vagy  2016/2017.tanév: 

 

 
5.2. Tanulmányi versenyeredmények (két tanévnél nem régebbi) 
        (nemzetközi, országos, megyei, városi szintű versenyek) 
 

A verseny megnevezése Időpontja Helyezés 

 

 

 

  

 
 
 

5.3. Nyelvvizsga eredmények ( másolat csatolása kötelező) 

Nyelv Fokozat Típus 

 

 

 

  

 
 
5.4. Az iskola igazgatójának /szaktanárának ajánlása a pályázathoz  

 

 

 

 

 

 

  

 

Dátum      aláírás (intézményvezető)    az iskola bélyegzője 



 

 

6. Az Önkormányzattól az elmúlt tanévekben kapott-e tanulmányi ösztöndíjat: 

 2015/2016. � 2016/2017. � megfelelő helyen x-szel jelölni 

Kötelező kitölteni! 
 

7. A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA 
 

a) A pályázati kiírásban és dokumentációban foglaltakat tudomásul veszem. 
b) Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak. 
c) A pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulok személyes adataim nyilvántartásba vételéhez és 

kezeléséhez. 
d) Tudomásul veszem, hogy a nyertes pályázat adatai  nyilvánosságra hozhatók. 
e) A Rotary Club Mosonmagyaróvár, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata fenntartja azt a 

jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, 
hogy a pályázó valótlan adatokat állított, s azok alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell 
fizetnie. 
A bíráló bizottság döntése ellen jogorvoslati lehetőségnek nincs helye. 

 
Mosonmagyaróvár, 2017.………………… 
 
 
 
…………………………………….   ……………………………………. 
      aláírás(szülő, gondviselő)     aláírás(pályázó) 
 
 
 

FIGYELEM! 
 
A pályázati adatlapot aláírva, 2 példányban (mindkét példány teljesen felszerelve, az előírt 
mellékletekkel, igazolásokkal és nyilatkozatokkal ellátva) egy darab zárt borítékban kell benyújtani. 
A pályázati adatlapon közölt személyes adatok kezelése a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései szerint történik. 
Mielőtt pályázatát beadná, győződjön meg ismételten arról, hogy az adatlap valamennyi rovatát 
kitöltötte-e! Amennyiben a szülő és a gyermek más családi nevet visel, úgy az igazolás felső részében 
a gyermek nevét fel kell tüntetni. 
Hiányosan kitöltött, határidőn túl benyújtott, vagy az előírt kötelező mellékletekkel, illetve az 
iskolalátogatási igazolással nem rendelkező, aláírás nélküli pályázatok nem kerülhetnek 
elbírálásra! Adatok vagy mellékletek pótlására a pályázót nem szólítjuk fel. A döntésünk ellen 
jogorvoslati lehetőségnek nincs helye! 
Kötelező mellékletek: (ezek nélkül a pályázat nem kerülhet elbírálásra): 

- 2014/2015. és 2015/2016. tanév illetve 2016/2017. tanév végi bizonyítványok másolata; 
- nyelvvizsga bizonyítvány másolata (támogatási szerződés aláírásakor eredeti 

bemutatása) 
- az 5. pontnál feltüntetett tanulmányi eredmények versenyeredmények igazoló 

dokumentuma 
 

Mosonmagyaróvár, 2017.................................. 

 

 aláírás 
szülő, gondviselő 

 aláírás 
pályázó 

 



 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

 
Kérjük a pályázati felhívást és az adatlapot figyelmesen olvassa el, majd az adatlapot jól olvashatóan (írógéppel 
vagy nyomtatott betűkkel) töltse ki.  
Az adatlap rovataiba csak hiteles, a valóságnak megfelelő adatokat írjon!  
 
1. A pályázó kategóriája.  
1.1.  A pályázó személyi adatai. 
1.2.  A pályázót nevelő szülők, gondviselők adatai. 
1.3.  Ha a pályázót egyedül neveli a szülő, annak oka. Megfelelő kockát kérjük x-szel jelölni. Egyéb ok 
esetén annak megnevezése. 
 
2.1.  Annak az oktatási intézménynek az adatai, ahol a pályázónak a 2016/2017. tanévben tanulói jogviszonya 
van. 
2.2.   Iskolaváltás esetén kell kitölteni. Annak az oktatási intézménynek az adatai, ahol a pályázó a 2017/2018. 
tanévben folytatja tanulmányait. 
Figyelem! A pályázónak és az oktatási intézménynek a kért tanulói jogviszony igazolását a 2.1.vagy 2.2. 
rovatban kell teljesítenie! 
Akkor fogadható el, ha az iskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével látja el! 
 
Amennyiben a képzés költségtérítéses, kérjük a kockát x-szel áthúzni, és a költségtérítés összegét (mértékét) 
olvashatóan beírni. Ha a pályázó tankönyv-támogatásban részesül, a megfelelő választ kérjük aláhúzni. 
 
3.  Jövedelemnyilatkozat: 
3.1-4.  A munkaviszonnyal rendelkező eltartók esetében ebben a rovatban igazolja a 2017. évi havi nettó 
átlagjövedelemről. 
 
4. Szociális adatok 
4.1.  A család - az egy háztartásban élők- adatai: az 1. sorszám alatt a pályázó adatai szerepelnek. További 
sorrend: szülők, gondviselők, testvérek, nagyszülők, egyéb rokonok. 
A jövedelmi adatokat a jövedelem nyilatkozat alapján (előző pont) nettó összegben kell feltüntetni, majd a 
jövedelemmel rendelkező családtagok szerint összesíteni. 
Amennyiben a családtagok nem havi rendszeres, hanem eseti jellegű támogatásban részesültek, akkor annak az 
évesített összeg egy hónapra jutó részét kérjük megadni. 
A jövedelmi adatokat 2017. évre vonatkozóan kell megadni. 
 
4.2.  A család létszámadata. Megegyezik a táblázat kitöltött legmagasabb sorszámával.  
4.2.1. Az önálló rendszeres jövedelemmel rendelkező családtagok száma (nyugdíjas is). 
4.2.2. Önálló rendszeres jövedelemmel nem rendelkező eltartott családtagok száma. 
 
4.3. A jövedelmi adatok összesítése és számítása. 
4.3.1. Összes havi nettó jövedelem. 
4.3.2. Egy főre jutó havi nettó jövedelem. Az összes havi nettó jövedelem osztva a családtagok számával. 
4.3.3.  Egy főre jutó havi támogatás. Az összes havi támogatás összege osztva a családtagok számával. 
4.3.4. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem és az egy főre jutó havi támogatás összege. 



 

5. Tanulmányi és versenyeredmények 
 
5.1.1. és 5.1.2. A pályázat beadását megelőző két tanév (2014/2015. és 2015/2016.) év végi bizonyítványainak 
átlageredménye, a bizonyítvány érdemjegyei alapján a magatartás és szorgalom jegy kivételével. (Érdemjegyek 
összege osztva az érdemjegyek számával, két tizedes jegyre kerekítve.) A 2017. július 1-je után benyújtott 
pályázatok esetében a 2016/2017.tanév végi bizonyítványának eredménye. 
 5.2. Csak azon tanulmányi versenyek eredményeit tüntesse fel, melyek két tanévnél nem régebbiek, s 
amelyek oklevél-másolatát mellékletként a pályázathoz csatolni tudja. 
5.3. Csak akkor töltse ki, ha a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát csatolni tudja. 
 
5.4. Az iskola intézményvezetőjének vagy szaktanárának ajánlása.  
Amennyiben az oktatási, nevelési intézmény a pályázót ajánlani kívánja, azt ebben a rovatban teheti meg. 
 
6. pontot értelemszerűen kell kitölteni és kötelező aláírni. 
 
Kérjük a pályázat lezárása és beadása előtt a FIGYELEM rovat elolvasását és az adatok feltüntetésének és 
helytállóságának újbóli ellenőrzését. 
 
Csak hiánytalanul kitöltött, aláírt pályázatot, az előírt mellékletekkel ellátva adjon be, mert ennek 
hiányában a pályázat nem kerülhet elbírálásra! 
 
 
 
Mosonmagyaróvár, 2017. március …. 


	KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

