1. melléklet a 17/2018. (VII.9.) önkormányzati rendelethez1
KÖVY- ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATI ADATLAP
TANULÓI ADATOK
Tanuló oktatási azonosítója:



Tanuló teljes neve:
Tanuló születési helye:
Tanuló születési ideje:
Anyja leánykori neve:
Tanuló adóazonosító jele:
Tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan
cselekvőképes:
Tanuló lakóhelye vagy tartózkodási helye:


Igen / Nem
Település:
Irányítószám:
Utca:
Házszám:

A TÖRVÉNYES KÉPVISELETET GYAKORLÓ SZÜLŐ(K) ADATAI
A szülő egyedül gyakorolja a törvényes képvisletet2:

Igen / Nem

Családi és utóneve(i):
Családi és utóneve(i):
Szülő adóazonosító jele:



Szülő lakóhelye vagy tartózkodási helye:

Település:
Irányítószám:
Utca:
Házszám:

1

Módosította a 23/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. december 01.-től.

2

Kiskorú, egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében kötelezően kitöltendő mező.

Folyószámla száma:
-
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Pénzintézet neve:
TANULÓ JOGOSULTSÁGA A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN3
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult

Hátrányos helyzetű
a szülő vagy a családba
fogadó gyám alacsony
iskolai végzettsége alapján

a szülő vagy a családba fogadó
gyám alacsony
foglalkoztatottsága alapján

a gyermek elégtelen
lakókörnyezete alapján

A TANULÓ TANULMÁNYI ADATAI
A tanuló évfolyama a tárgyévi tanévben:
A tanuló tanulmányi átlaga a 2020/2021 tanév I. félév4:
A tanuló tanulmányi átlaga a 2020/2021. tanév II.
félévkor:5:
Kelt: ……………, ……………… év………………………… .hó …………….. nap

……………………………………………..
a pályázó tanuló aláírása

…………………………………………
a törvényes képviselő aláírása6

3

Ha egyik feltételnek sem tesz eleget a tanuló nem jogosult a pályázat benyújtására.

4

Két tizedes jegy pontossággal kérjük megadni
Két tizedes jegy pontossággal kérjük megadni
Amennyiben a tanuló kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, a tanulói űrlap

5
6

érvényességének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám) aláírása

NYILATKOZATOK

Hozzájárulok, hogy a pályázatban foglalt adataimat Nádudvar Város Önkormányzata a pályázat
elbírálása, az ösztöndíj folyósítása és annak megszüntetése, a jogosulatlanul felvett ösztöndíj
visszafizettetése
érdekében
kezelje,
ellenőrizze
és
nyilvántartsa.
Büntetőjogi felelősséget vállalok azért, hogy a pályázati űrlapon az általam feltüntetett adatok
a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati űrlapon nem a
valóságnak megfelelő adatokat tüntettem fel, és ezzel megtévesztettem a döntéshozót, úgy
pályázatom érvénytelennek minősül és a folyósított ösztöndíj vonatkozásában visszafizetési
kötelezettség terhel.

Pályázó/törvényes képviselő aláírása

Kelt: Nádudvar,…………………év………………..hó…………………….nap

