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 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, mert az iratokat nem áll módunkban visszaküldeni!
TÁJÉKOZTATÓ AZ ESÉLYT A TANULÁSRA KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA
 VONATKOZÓ PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSÉRE


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

I. Az adott körülmények igazolására az alábbi dokumentumokat fogadjuk el és vesszük figyelembe a pályázati kérelem értékelésénél:

Nevet, állampolgárságot, állandó lakcímet a személyi igazolvány, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatával kell igazolni.
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.
Ha az eltartó munkanélküli:
Ha járadékos, 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 jövedelempótló támogatásban.
	Ha az eltartónak alkalmi munkából származó jövedelme van, az önkormányzat hivatalos igazolását kérjük.
Ha az eltartó nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas:
Nyugdíjas igazolvány és –szelvény fénymásolata (a nyugdíjszelvény nem lehet két hónapnál régebbi), 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.
	Ha az eltartó háztartásbeli vagy főállású anya, akkor erről lepecsételt, aláírt önkormányzati igazolás szükséges.
Az ápolási díj összegét igazoló szelvény, vagy az azt megállapító határozat fénymásolata.
Az időskorúak járadékának folyósítását igazoló szelvény.
Válás 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.)
	A szülők különéléséről szóló önkormányzati igazolás (a pályázó lakcímén együtt élő/oda bejelentett családtagokról).
Elhalt eltartó esetén árvasági igazolás vagy az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolata.
Árvaellátásról szóló igazolás vagy annak összegét igazoló szelvény másolata, illetve az árvaellátást megszüntető TB határozat fénymásolata.
Állami gondozott vagy gyámolt kérelmező esetén a gyámhivatal, illetve a gyermekotthon igazolása és a nevelőszülői díj összegéről szóló igazolás*.
Ha a pályázó öneltartó:
Az eltartók vagy a pályázó közjegyző, illetve a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmező önfenntartó (az igazolás nem lehet 2 évnél régebbi!). Önfenntartó kérelmező esetén a saját jövedelemről szóló hivatalos kimutatás.
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.

A pályázóval egy háztartásban együtt élők igazolása
Ha a kérelmező 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).
Testvérek igazolása:
Iskolaköteles testvér (7 év felett) 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).
	Egy háztartásban élő testvér sorkatonaságáról szóló igazolás.
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!

Tisztelettel felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiányosan benyújtott pályázatokat az elbírálás során nem áll módunkban figyelembe venni. Az igazolások utólagos pótlására nincs lehetőség!

II. A pályázatot a középiskolákban vagy a pályázó középiskolájának székhelye szerinti megyei koordináló szervezetnél kell leadni, a közvetlenül a Közalapítvány Titkárságára érkező kérelmek nem vesznek részt az elbírálásban!

III. Amennyiben a pályázó a 2004/2005. tanévben nem kezdi meg tanulmányait valamely felsőoktatási intézményben a felhívásban közölt feltételekkel, nem jogosult a támogatás igénybevételére. Ha a nyertes pályázó a tanév közben tanulmányait megszakítja vagy szünetelteti, a tanév hátralévő részében a Közalapítvány a támogatás folyósítását megszünteti.

