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							           a pályázat sorszáma: 			
					(a megyei koordináló szervezet bíráló bizottsága tölti ki a pályázatok rangsorolását követően)	

PÁLYÁZAT
Az  ESÉLYT A TANULÁSRA  KÖZALAPÍTVÁNY
TÁMOGATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE
2004/2005. tanév

A pályázatban csak a hiánytalanul, pontosan és olvashatóan kitöltött űrlapok vehetnek részt. A kitöltés pontatlanságából eredő hátrányok miatt a felelősség a pályázót terheli!

A támogatást kérő tanuló adatai: 

Neve:……………………….……………………………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje:……………….…………………………………………………………….…………………….....
Anyja neve:…………………………………………………………………………………….…………………………...
Állampolgársága: ………………………………………………………………………………………………………….
Állandó lakcíme* A megfelelő válasz aláhúzandó!
 Kérjük, hogy a pályázat benyújtása után bekövetkező lakcímváltozást feltétlenül jelezzék a Közalapítvány titkárságán!:…………………………………………………………………………………………………………..
			(irsz.)				(város) 			         (utca, hsz.)
Értesítési/levelezési címe1: …………………………………………………………………………………………….....
                              		(irsz.)                                  (város)                                        (utca, hsz.)
Középiskolájának neve és címe: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
A továbbtanulás tervezett iránya (felsőoktatási intézmény, szak / szakpár, tagozat megnevezése):………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
A tanuló árva / állami gondozott*: ………………………………………………………………………………………..
                                 (mióta)
Szülei elváltak / külön élnek*: ………………………………………………………………………………………….....
                                                                                                 	       (mióta)
Ha a hallgató fogyatékos, a fogyatékosság megnevezése és mértéke Fogyatékosnak tekinthető az a pályázó, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti érzékszervi – így különösen látás-, hallásszervi-, - mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. (Erről szóló igazolását csatolni kell.):…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
A kérelem rövid indoklása A szociális háttér részletezése, egyéb, az űrlapon fel nem tüntetett körülmények ismertetése.:
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...




NYILATKOZAT A PÁLYÁZÓ ÉS CSALÁDJA ANYAGI HELYZETÉRŐL

A pályázó öneltartó:    igen / nem** A megfelelő válasz aláhúzandó!
A pályázó lakhelye*: szülő (eltartó) lakása / saját tulajdonú lakás / bérlemény / egyéb:………………………………………
Szülők (eltartók), ill. öneltartó pályázó esetén a saját havi jövedelme (a jelen időpontban):

név, rokoni fok:…………………………………………………..……………………
foglalkozás Egyéni vállalkozók és őstermelők esetében a tevékenység jellegét kérjük megjelölni! Esetükben jövedelemként a tárgyévet megelőző évben a számviteli törvény szerint elszámolt nettó árbevétel egy hónapra eső összegét kell beírni.:……………………………………………………………………………
havi nettó  jövedelem:……………………………………………………..…………
munkanélküli …………………………óta, ellátásban részesül / nem részesül*
nyugdíjas / rokkant* …………………………………………………………...……...
                                                                (mióta)                  (a rokkantság foka)

név, rokoni fok:………………………………………………………………………...
foglalkozás4:……………………………………………………………………………
havi nettó jövedelem:…………………………………………………………………
munkanélküli ………………………. óta, ellátásban részesül / nem részesül*
nyugdíjas / rokkant* …………………………………………………………...…….
                                                              (mióta)                  (a rokkantság foka)


A pályázóval egy háztartásban együtt élők (testvér, nagyszülők, házastárs, stb.) adatai:


Név
Rokoni fok
Foglalkozás
Havi nettó jövedelem (Ft)
1.




2.




3.




4.




5.




  .




  .




  .





 (Nettó jövedelem: SZJA és TB járulékok levonásával meghatározott munkabér és egyéb rendszeres jövedelem. Az összegbe azonban nem számítandó bele az anyasági segély, az árvaellátás, a családi pótlék, a gyermekvédelmi támogatás és minden egyéb nem adózó jövedelem. Kivételt képez ez alól a nyugdíj, a rokkant nyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék, amelynek 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 család minden egyéb rendszeres havi jövedelme (összeg és forrás megjelölésével) Pl.: családi pótlék, kiegészítő családi pótlék, árvaellátás, gyermektartás, rendszeres szociális segély stb. :………......................................
………………………………………………………………..……………………………………….………………………………....
Rendszeres jelentősebb kiadások Gyógyszerköltség, hiteltörlesztés, albérleti díj, utazási költség stb.: ………………………………………………………………………...............................
Önálló tulajdonú ingatlan (forgalmi érték, alapterület, komfortfokozat, állag): ……………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hétvégi kert, nyaraló (helye): ………………………………………………………………………..………..…………………...
Gépkocsi (márkája, gyártási éve): …………….……………………………………………………………...................................
Földtulajdon (hektár):……………………………….……………………………………………………………………………..…

Alulírottak büntetőjogi felelősségünk A Btk. 288. §-a szerint „Aki gazdasági előny megszerzése érdekében a döntésre jogosult szervet vagy személyt megtéveszti, és ezáltal maga vagy más részére jogtalanul szerzi meg az állam által biztosított gazdasági előnyt, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”, továbbá a 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 lakhely 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. 
A pályázó kijelenti, hogy a Közalapítvány által nyújtandó támogatás nélkül felsőoktatási tanulmányait nem tudná elkezdeni.


2004. ……………………hó ……nap

…………………………………………..                                                          …………………………………………
           szülő (eltartó) aláírása                                                                                              szülő (eltartó) aláírása
………………………………………
tanuló aláírása


A kitöltött és aláírt űrlapot a csatolt igazolásokkal együtt a középiskolában vagy a középiskola székhelye szerinti megyében kijelölt koordináló szervezetnél kell benyújtani! 
Leadási határidő: 2004. április 15.

E nyilatkozat másolati példányát a Kuratórium az adatok valódiságának ellenőrzésére felhasználhatja.


Támogató nyilatkozat (Az osztályfőnök tölti ki!)

A támogatást kérő tanuló tanulmányi átlaga a 2003/2004-as tanév első félévében:  …………………………………………
Tanulmányi versenyeken elért eredményei, nyelvvizsgái:  …………………………………………………………………..
Kérjük, hogy tanulmányi, nevelési és szociális szempontokat figyelembe véve röviden indokolja miért javasolja a pályázó támogatását: ……………………………….……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………

P. H.                                                                           aláírás	


A megyei koordináló szerv tölti ki! (az előzetes értékelés során)

A tanuló családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem: 
(a család összes rendszeres havi nettó jövedelme – a fenti szempontok figyelembevételével- osztva a családtagok számával)
               Ft/hó

P. H.

Igazoló szelvény (a tanulónál marad!)

Ezennel igazolom, hogy a pályázati űrlapot ………………………………………….. tanulótól átvettem.
                                                                                                  (név, osztály)
A pályázat mellékletei:
1.	jövedelem igazolások:                                                                                                                      ..….db
2.	egyéb szociális körülmények igazolása:                                                                                          ……db
3.	egyéb kiemelkedő teljesítmény igazolása:                                                                                        …...db
                                                                                                                                                            
Dátum:……………………………..                           P. H.                        Osztályfőnök:…………………….

