
ESÉLYT A TANULÁSRA KÖZALAPÍTVÁNY - 2004/05. TANÉV ŐSZI PÁLYÁZAT
6/1
											     A pályázat sorszáma A felsőoktatási intézmény bíráló bizottsága tölti ki a pályázatok rangsorolását követően.: 

Pályázat
Az “Esélyt a Tanulásra” Közalapítvány támogatásának elnyerésére a
2004/05-ös tanévre


A pályázatban csak a megfelelő igazolásokkal ellátott, pontosan és olvashatóan kitöltött űrlapok vehetnek részt.
 A pontatlanságból eredő hátrányok miatt a felelősség a pályázót terheli!


1. a támogatást kérő hallgató adatai Nevet, állampolgárságot, állandó lakcímet a személyi igazolvány, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatával kell igazolni.:

A hallgató neve:

Születési helye:


Születési ideje:
 
Anyja neve:


Állampolgársága:
Állandó lakcím:
Település:
Irányítószám:
 

Utca, házszám:
Értesítési,
 levelezési cím:
Település:
Irányítószám:

Utca, házszám:


E-mail: 
Telefonszám:
A hallgató anyaintézményének adatai:

Intézmény neve:


Kar:


Szak:


Évfolyam:

A pályázónak az ösztöndíj meghatározására szolgáló tanulmányi átlaga Index (leckekönyv) másolat csatolása szükséges. (A tanulmányi átlagot kizárólag azon 3. vagy efölötti tanévüket végző hallgatók esetében kell figyelembe venni, akik a Közalapítványtól korábban már támogatást nyertek. A fogyatékossággal élő hallgatók esetében a tanulmányi átlagot nem kell figyelembe venni.)
:
2003/04. I. félév: …………                                                        2003/04. II. félév:………..
Részesült-e korábban az Esélyt a Tanulásra Közalapítvány támogatásában?          igen                                    nem
Amennyiben igen, mely tanév(ek)ben?.................................................................................................................................................
Részesül-e Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban?             igen                                    nem

2. nyilatkozat a közös háztartásban élő személyek anyagi helyzetéről Két hónapnál nem régebbi kereseti kimutatás csatolása szükséges (vállalkozók és őstermelők esetében csak az előző évi adóköteles jövedelemről kiállított APEH igazolást fogadunk el!). Munkanélküli, nyugdíjas, háztartásbeli, stb. eltartó esetén szükséges igazolásokról lásd az Útmutatót!:
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(Havi nettó jövedelem: 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, a gyermekvédelmi támogatás 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, munkanélküli segély összege továbbra is figyelembe veendő az egy főre jutó nettó jövedelem kiszámításánál. (Kérdéses esetekben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete az irányadó.)

A hallgató szociális helyzetét befolyásoló egyéb tényezők:
Kérjük tegyen “X”-et a megfelelő kategória mellé és csatolja pályázatához a kért igazolásokat. 

A PÁLYÁZÓ
      Házas Házassági anyakönyvi kivonat másolata.							    Önfenntartó. Az eltartók vagy a pályázó közjegyző előtt tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmező önfenntartó (az igazolás nem lehet 1 évnél régebbi!). Vagy más hiteles módon! A saját jövedelemről szóló hivatalos kimutatás (pl. diákszövetkezeti kereseti igazolás, APEH által kiállított igazolás, munkáltatói igazolás stb.)
(A visszaélések elkerülése végett környezettanulmányt végeztet a Közalapítvány.)  
      Gyermeket nevel, gyermekeinek száma Születési anyakönyvi kivonat másolata 7 éves kor alatt. Iskolaköteles kortól iskolalátogatási igazolás.:……..	                 	    Állami gondozott, gyámolt Gyámhivatal vagy gyermekotthon igazolása és a nevelőszülői díj összegéről szóló igazolás.
      Árva Halotti anyakönyvi kivonat másolata és árvaellátásról szóló igazolás. 							    Szülők elváltakVálás esetén a bírósági végzés fénymásolata, valamint a gyermektartás összegét megállapító bírósági határozat, illetve peren kívüli megegyezés esetén az ezt tartalmazó dokumentum másolata, vagy a tartásdíj átutalását igazoló bizonylat. A gyermektartásdíj hiányáról a gyermektartási kötelezettség foganatosításáról szóló határozat, vagy a megszüntetését elrendelő végzés másolata szükséges. (Amennyiben nem kapják a gyermektartásdíjat, arról hivatalos önkormányzati igazolás szükséges.)
      Félárva9							    Szülők különváltan élnek
      Testvérek számaIskolaköteles testvér esetén iskolalátogatási igazolás, 7 év alatt a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata.:……………..					
      Fogyatékossággal élő, a fogyatékosság megnevezése, mértéke A pályázó rokkantságát megállapító határozat fénymásolata, valamint a rokkantnyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék összegének igazolása. A fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított igazolás.:……………………………………………………………………….
      Egyéb:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..



AZ ELTARTÓ(K)
      Munkaviszonyban van 4		    Munkanélküli juttatásban részesül A munkaügyi központ egy hónapnál nem régebbi igazolását kérjük a munkanélküli járadék összegére vonatkozóan.
      Nyugdíjas Nyugdíjas igazolvány és –szelvény fénymásolata (a nyugdíjszelvény nem lehet két hónapnál régebbi), illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása arra vonatkozóan, mekkora összegű a nyugdíj.           	    Munkanélküli juttatásban nem részesül A munkaügyi központ erre vonatkozó két hónapnál nem régebbi igazolását kérjük (regisztrált munkanélküli), továbbá az illetékes önkormányzat igazolását arról, hogy részesül-e jövedelempótló támogatásban.
      Háztartásbeli Önkormányzati igazolás szükséges.						    Önkormányzat pénzbeli támogatásában részesül Önkormányzati igazolás szükséges.(ápolási díj, rendszeres szociális segély stb.)
      Rokkantnyugdíjas Rokkantságot megállapító határozat fénymásolata, valamint a rokkantnyugdíj összegének igazolása.						    Alkalmi munkából származik jövedelme Önkormányzati igazolás vagy a társadalombiztosító igazgatóság igazolása.
      Rendszeres szoc. járadékban részesül (50 %-os Rokkantnyugdíjas) Rokkantságot megállapító határozat fénymásolata, valamint a rendszeres szociális (rokkantsági járadék) összegének igazolása. Szükséges továbbá a munkaviszonyból származó jövedelem vagy az esetleges munkanélküliség igazolása is.	    GYES/GYET/GYED Magyar  Államkincstár és/vagy a munkáltatói igazolás szükséges.
      Özvegy Amennyiben az eltartó özvegyi nyugellátásban részesül szükséges a munkaviszonyból származó jövedelem vagy az esetleges munkanélküliség igazolása is. További igazolásokról lásd az Útmutatót!	

A PÁLYÁZÓVAL KÖZÖS  HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK MINDEN EGYÉB RENDSZERES HAVI JÖVEDELEME A csatolandó igazolásokról lásd az Útmutatót!

GYED:

Özvegyi nyugdíj:

Gyerektartás:

Egyéb rendszeres jövedelmek:




A CSALÁD VAGYONI HELZETÉRE VONATKOZÓ EGYÉB ADATOK

A család tulajdonában lévő ingatlan, hétvégi kert, nyaraló
(helye,forgalmi érték, alapterület, komfortfokozat, állag):



Gépjármű (márkája, gyártási éve):
Földtulajdon (hektár):
Rendszeres jelentősebb kiadások:
A kérelem rövid indoklása A szociális háttér részletezése, egyéb, az űrlapon fel nem tüntetett körülmények ismertetése.
……………………………………………………………………….………………………………………….……….…………………………………………………………………………………………………….………………………………………….……….…………………………………………………………………………………………………….………………………………………….……….…………………………………………………………………………………………………….………………………………………….……….…………………………………………………………………………………………………….………………………………………….……….…………………………………………………………………………………………………….………………………………………….……….……………………………………………………………



Alulírottak büntetőjogi felelősségünk A Btk. 318. §-a szerint “Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz, csalást követ el.” tudatában kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul vesszük, hogy az “Esélyt a Tanulásra” Közalapítvány Kuratóriuma az adatok valódiságának ellenőrzésére a lakóhely szerinti Polgármesteri Hivatallal környezettanulmányt végeztethet, és vállaljuk, hogy a vizsgálat lefolytatásának lehetőségét megteremtjük. A vizsgálatban történő együttműködés megtagadása esetén, illetve amennyiben a Polgármesteri Hivatal állásfoglalása ellentmond a támogatásra való rászorultságnak, a Közalapítvány a támogatási szerződéstől azonnali hatállyal elállhat, és a támogatott hallgató köteles a már felvett támogatást az adott időpontban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megemelt összegben visszafizetni.
Alulírottak hozzájárulnak, hogy a megadott személyes adataikat a Közalapítvány a nyilvántartásában megőrizze, azokat a pályázattal összefüggő célra felhasználja az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései szerint. 
E nyilatkozat másolati példányát a Kuratórium az adatok valódiságának ellenőrzésére felhasználhatja.
……………………….., 2004. ……………… hó …… nap

	……………………………………………	………………………………………...
	szülő (eltartó) aláírása	szülő (eltartó) aláírása
………………………………………
hallgató aláírása


A kitöltött és aláírt űrlapot a csatolt igazolásokkal együtt a felsőoktatási intézményben kell benyújtani.
Leadási határidő: 2004. október 14.




A felsőoktatási intézmény bíráló bizottsága tölti ki (az előzetes értékelés során)

A pályázó háztartásában az egy főre jutó havi átlagjövedelem
(A közös háztartásban élők összes rendszeres havi nettó jövedelme osztva a közös háztartásban élők számával.)
……………Ft/hó

P. H.

Igazoló szelvény (a hallgatónál marad)
Ezennel igazolom, hogy a pályázati űrlapot ………………………………………………………………………………................................
hallgatótól átvettem.	(név, szak, évf.)
A pályázat mellékletei:
jövedelemigazolások:	………… db.
egyéb szociális körülmények igazolásai:	………… db.
a leckekönyv másolata az előző két félévről:	………… db.
egyéb kiemelkedő teljesítmény igazolása:	………… db.

Dátum: ……………………………..	P. H.	Átvevő aláírása: ...………………………………



ÚTMUTATÓ
Az “Esélyt a Tanulásra” Közalapítvány pályázatának kitöltéséhez 
 a 2004/05-ös tanévre


Kérjük, hogy az űrlapon minden Önt érintő kérdésre válaszoljon, és az adatok megfelelő igazolása érdekében az itt leírtakat figyelmesen olvassa el! 

Havi nettó átlagjövedelem kiszámítása: A közös háztartásban élők összes nettó jövedelme osztva a közös háztartásban élők számával.
(Havi nettó jövedelem: 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, a gyermekvédelmi támogatás 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, munkanélküli segély összege továbbra is figyelembe veendő az egy főre jutó nettó jövedelem kiszámításánál. (Kérdéses esetekben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete az irányadó.)

I. Az adott körülmények igazolására az alábbi dokumentumokat fogadjuk el és vesszük figyelembe a pályázati kérelem értékelésénél Az egyes jövedelmek bankszámlára történő utalása esetén a kifizetőszelvény (postai utalvány szelvénye) másolata helyett a számlavezető bank által kiállított igazolást, vagy a számlakivonat/egyenlegértesítő másolatát kell csatolni. Kérjük, az értékelhetőség végett a számlakivonat másolatán a bankszámlára érkező összegek mibenlétét (pl. nyugdíj, családi pótlék, stb.) tüntessék fel!
Pótolhatatlan dokumentumok esetében (pl. születési-, házassági-, halotti anyakönyvi kivonat, stb.) elegendő a dokumentumok fénymásolatát csatolni.
:

Nevet, állampolgárságot, állandó lakcímet a személyi igazolvány, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatával kell igazolni. (Ha a pályázó nem a szülővel, vagy nem csak közvetlen családtagjaival él egy háztartásban, hanem bárki mással, az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolás - a pályázó lakcímén együtt élő/oda bejelentett családtagokról.)
Eltartók igazolása:
Ha munkaviszonyban van:
	Eltartók – két hónapnál nem régebbi – kereseti kimutatása (vállalkozók és őstermelők esetében csak az előző évi adóköteles jövedelemről kiállított APEH igazolást fogadunk el!).
	Ha az eltartó nem nyújtott be adóbevallást, az APEH-től erre vonatkozó igazolást kérünk.
Az eltartó táppénzes ellátása esetén hivatalos igazolás a táppénz összegéről és időtartamáról.
Alkalmi munka esetén önkormányzat vagy a (társadalombiztosító igazgatóság) igazolása.

Ha az eltartó munkanélküli:
	Ha munkanélküli járadékban részesül, a munkanélküli járadékot megállapító határozat fénymásolata, a munkaügyi központ egy hónapnál nem régebbi igazolását kérjük a munkanélküli járadék összegére vonatkozóan.
Ha az eltartó nem részesül járadékban, akkor a munkaügyi központ erre vonatkozó igazolását kérjük (regisztrált munkanélküli), továbbá az illetékes önkormányzat igazolását arról, hogy részesül-e az önkormányzat pénzbeni  támogatásában.
	Ha az eltartó munkanélküli és alkalmi munkából származó jövedelme van, az önkormányzat hivatalos igazolását kérjük.
	Ha az eltartó nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas:
	Nyugdíjas igazolvány és –szelvény fénymásolata (legutolsó nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat), illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása arra vonatkozóan, mekkora összegű a nyugdíj.
Özvegyi nyugdíj és árvaellátás esetén ugyanezek az igazolások szükségesek. (Egy eltartott estén az özvegyi nyugdíj beleszámít az egy főre jutó nettó jövedelembe).
Amennyiben az eltartó özvegyi nyugellátásban részesül, szükséges a munkaviszonyból származó jövedelem vagy az esetleges munkanélküliség igazolása is.
Rokkantságot megállapító határozat fénymásolata, valamint a rokkantnyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági járadék) összegének igazolása.
 Rendszeres szociális (rokkantsági) járadék esetén (50%-os rokkantnyugdíj) kérjük a munkaviszonyból származó jövedelem, vagy az esetleges munkanélküliség igazolását is. (APEH igazolás, önkormányzati igazolás.)
	Ha az eltartó háztartásbeli vagy főállású anya, akkor erről lepecsételt, aláírt önkormányzati igazolás szükséges.
Az ápolási díj összegét igazoló szelvény, és az azt megállapító határozat fénymásolata.
Az időskorúak járadékának folyósítását igazoló szelvény.
	Válás esetén 
	A bírósági végzés fénymásolata
A gyermektartás összegét megállapító bírósági határozat, illetve peren kívüli megegyezés esetén az ezt tartalmazó dokumentum másolata, vagy a tartásdíj átutalását igazoló bizonylat. 
A gyermektartásdíj hiánya esetén a gyermektartási kötelezettség foganatosításáról szóló határozat, vagy a megszüntetését elrendelő végzés másolata szükséges. Hitelt érdemlően igazolja, hogy a tartásdíj megszerzése érdekében eljárást kezdeményezett. /keresetlevél, önkormányzathoz fordult tartásdíj megelőlegezésért/

	Szülők különélése esetén önkormányzati igazolás (a pályázó lakcímén együtt élő/oda bejelentett családtagokról)
	Elhalt eltartó esetén:
	Az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolata.

Árvaellátásról szóló igazolás vagy annak összegét igazoló szelvény másolata, illetve az árvaellátást megszüntető  határozat fénymásolata.
	Állami gondozott vagy gyámolt kérelmező esetén: 
	 Gyámhivatal, illetve a gyermekotthon igazolása.
 Nevelőszülői díj összegéről szóló igazolás.(vagy a gyámságot megszüntető határozat).
Ha a pályázó öneltartó:
Az eltartók vagy a pályázó közjegyző előtt tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmező önfenntartó (az igazolás nem lehet 1 évnél régebbi!). Vagy más hiteles módon. A saját jövedelemről szóló hivatalos kimutatás (pl. diákszövetkezeti kereseti igazolás, APEH által kiállított igazolás, munkáltatói igazolás stb.)
	  (A visszaélések elkerülése végett környezettanulmányt végeztet a Közalapítvány.) 
Ha a pályázó fogyatékos:
Rokkantságot megállapító határozat fénymásolata, valamint a rokkantnyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék összegének igazolása.
	A pályázó fogyatékosságáról szóló, a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított igazolás.
Testvérek igazolása:
Iskolaköteles testvér iskolalátogatási igazolása, 7 év alatt a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata.
Egy háztartásban élő testvér, nagyszülő, egyéb hozzátartozó esetén jövedelemigazolás, illetve munkanélküliségének igazolása (a 2. pontban felsoroltak alapján).
A család minden egyéb rendszeres havi jövedelme:
A gyermekgondozási segély (gyes), gyermekgondozási díj (gyed), gyermeknevelési támogatás (gyet) folyósításának igazolása, az azt megállapító határozat másolati példányával vagy az átutalást igazoló bizonylattal.
	Az anyasági segély, a kiegészítő családi pótlék (volt gyvt.), és a rendszeres szociális segély összegét tartalmazó önkormányzati igazolás, valamint a családi pótlék (iskoláztatási támogatás) összegéről szóló igazolás.

Minden egyéb kérdéses esetben önkormányzati igazolás szükséges!


II. A pályázatot a felsőoktatási intézményben kell leadni, a közvetlenül a Közalapítvány Titkárságára érkező kérelmek nem vesznek részt az elbírálásban!

III. Ha a nyertes pályázó a tanév közben tanulmányait megszakítja, vagy szünetelteti, a tanév hátralévő részében a Közalapítvány a támogatás folyósítását megszünteti.

Ismételten felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiányosan benyújtott pályázatokat a Kuratórium érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

Érvénytelen a pályázat, ha azt a pályázati felhívás alapján pályázni nem jogosult Pályázó nyújtotta be, illetve a jogosult saját kezű aláírását a pályázat nem tartalmazza.

