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PÁLYÁZATI ADATLAP
A NYILAS MISI TEHETSÉGTÁMOGATÓ EGYESÜLET ÖSZTÖNDÍJÁRA

2020/2021-es támogatási év

1. A pályázó szülő (gyám) személyi adatai:
Név:

Állandó lakcím
(román nyelven):

Irányítószám:__________, helység: _____________________,
megye: ______________, utca: ________________________, 
szám:_________, lépcsőház: _________, lakrész: _________.

Telefonszám: 
Egy elérhető telefonszámot kötelezően kérünk feltüntetni! Vezetékes: ________________, mobil: ________________ 
E-mail cím: 

2. A támogatást igénylő tanuló adatai:
Név:

Osztály (2019/2020-as tanév):

Születési hely és idő:

E-mail cím:

Tanulmányi eredményei: VI.: _____, VII.: _____, VIII.: _____, IX.: _____, X.: _____
Iskola hivatalos neve, címe és 
telefonszáma (2019/2020-as tanév): 
Osztályfőnök neve és telefonszáma 
(2019/2020-as tanév): 

A pályázó tanuló testvérei közül részesül(t)-e már valaki az Egyesület ösztöndíjában? 
Ha igen, nevezze meg, hogy ki(k):

3.1 Szülő/gyám havi reális jövedelme 
(A reális jövedelmet szükséges beírni, nem csak az adózót!) 
Anya neve: 
Az anya jelenlegi foglalkozása: 
Az anya havi nettó jövedelme: 
Amennyiben az anya nem él a családdal egy 
háztartásban vagy elhunyt, itt kérjük beírni: 
Indokolt esetben: a nevelőanya/gyám neve:
A nevelőanya/gyám foglalkozása: 
A nevelőanya/gyám havi nettó jövedelme:
Apa neve: 
Az apa jelenlegi foglalkozása: 
Az apa havi nettó jövedelme: 

 Csak a családdal egy háztartásban élő szülő esetében szükséges a jövedelmet feltüntetni. 
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Amennyiben az apa nem él a családdal egy 
háztartásban vagy elhunyt, itt kérjük beírni: 
Indokolt esetben: a nevelőapa/gyám neve:
A nevelőapa/gyám foglalkozása: 
A nevelőapa/gyám havi nettó jövedelme:
3.2. A pályázó tanuló családjának egyéb jövedelme
A jövedelem forrása Összeg/hónap
Vállalkozás
Ingatlanbér
Földhozadék átlagos havi jövedelme
Állattartásból/ - eladásból származó átlagos havi 
jövedelem
Külföldi munkavállalás esetén az ebből származó 
átlagos havi jövedelem
A családdal nem egy háztartásban élő szülő anyagi
hozzájárulása a kiskorú családtagok neveléséhez: 
Örökösödési nyugdíj
Egyéb, éspedig:

________________________________________

(pl. gyermeknevelési pénz, családi pótlék stb.)

3.3. A pályázó tanuló családjával EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ CSALÁDTAGOK   adatai:

Név Foglalkozás Havi nettó jövedelem
Testvérek adatai:

Nagyszülők adatai:

További családtagok 
adatai:
3.4. Egy háztartásban élő családtagok száma összesen: 
3.5. A család havi nettó jövedelme összesen 
(3.1+3.2+3.3): 
3.6. Egy főre eső havi nettó jövedelem 

(a család havi nettó összjövedelme osztva az egy 
háztartásban élő családtagok számával): 

4. Egyéb adatok:
 Csak a családdal egy háztartásban élő szülő esetében szükséges a jövedelmet feltüntetni.
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Van-e a családnak autója? 
Ha igen, írja le, milyen típusú és évjáratú!
Van-e a családnak mezőgazdasági gépe?
Ha igen, írja le, hány, milyenek és mennyi az összértékük!
Egyéb értékes tulajdon:

5. Milyen többletköltséget jelent a családnak annak a gyermeknek iskoláztatása, aki számára a támogatást 
igényli? (Egy átlagos hónap iskoláztatási költségeit szükséges feltüntetni) 

Kiadás típusa Összeg/ hónap

Ingázás (napi utazás az iskoláig és haza)
Utazás (heti vagy ennél ritkább utazás az iskoláig és haza)
Közlekedés a városon belül (városi iskolás bérlet)
Szállásköltség (bentlakás, albérlet)
Étkeztetési költség (reggeli/ebéd/vacsora előfizetés)
Tanfelszerelés, munkafüzetek, könyvek
Költőpénz egyéb mindennapi kiadásokra
Magánórák (milyen tantárgyból:                        
_______________________________________________) 
Egyéb kiadás (nevezze meg: 
_______________________________________________) 
Egyéb kiadás (nevezze meg: 
_______________________________________________) 

6. A pályázati kérés rövid indoklása:

Nyilatkozat:
Alulírott,  tudomásul  vettem a pályázási  feltételeket,  kötelezettséget  vállalok arra,  hogy a  támogatás

összegét kizárólag a pályázatban megnevezett gyermekem taníttatására fordítom, és támogatom őt abban, hogy
tanulmányait  legalább  érettségiig  a  romániai  magyar  közoktatásban  folytassa.  Továbbá  vállalom,  hogy  a
támogatókkal közvetlen kapcsolatot tartok, és tájékoztatom őket gyermekem tanulmányi eredményéről, iskolai
előmeneteléről. 

Törvény  előtti  felelősségem teljes  tudatában,  aláírásommal  tanúsítom a  közölt  adatok  hitelességét.
Tudomásul veszem, hogy a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület fenntartja a jogot arra, hogy az itt közölt
adatokat családlátogatások során is ellenőrizze.
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Kelt: __________________________ A pályázó szülő aláírása

(helység)

2020. ________________(hónap). ______(nap).     ________________________

(dátum)

Kérjük, aláhúzással jelölje meg, honnan értesült a Pályázati felhívásról:

 Iskolából

 Egyháztól

 Nyomtatott/online újságból

 Rádióból

 Televízióból

 Baráttól, ismerőstől

Más forrásból: __________________________
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A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. Pályázati adatlap.

2. A  tanuló  iskolai  ellenőrzőjének  fénymásolata  vagy  iskolai  igazolás  az  átlagokkal,  hatodik  osztálytól  a

pályázás időpontjáig. 

Ellenőrző esetében a fénymásolat tartalmazza az első fényképes oldalt is.

3. A tanuló önállóan és  kézzel  írt  bemutatkozó levele.  A bemutatkozó levélben,  kérjük,  a  tanuló a  jövőre

vonatkozó terveiről is írjon! Terjedelme: 1-2 A4-es oldal.

4. Az osztályfőnök jellemzése az ösztöndíjra ajánlott tanulóról. A jellemzést kötelezően a megadott  űrlapon

várjuk, ami a www.nyilasmisi.ro oldalról is letölthető. 

Kérjük, amennyiben teheti, az osztályfőnök a jellemzést zárt borítékban adja át a tanulónak.

5. Indokolt esetben: a pályázati adatlapban feltüntetett versenyeredményeket igazoló oklevelek, diplomák, vagy

egyéb  bizonyító  dokumentumok.  (A  pályázathoz  az  oklevelek  és  egyéb  bizonyító  dokumentumok

fénymásolatait szükséges benyújtani. Az eredeti okleveleket, dokumentumokat kérjük megőrizni!) 

6. A tanulóval egy háztartásban élő szülő/gyám mindennemű jövedelmét igazoló bizonylat:

– munkahelyi  igazolás  az  utolsó  havi  fizetésről,  feltüntetve  a  bruttó  és  nettó  összeget,  valamint  a

többleteket, ráadásokat, ételjegyeket;

– utolsó nyugdíj, örökösödési nyugdíj, munkanélkülisegély-szelvény, vagy ennek megszűnését igazoló

okirat stb. – esetnek megfelelően (eredeti irat vagy másolati példány);

– háztartásbeli  szülő/gyám  esetén  hivatalos,  közjegyző  vagy  polgármesteri  hivatal  által  hitelesített

nyilatkozat (1 hónapnál nem lehet régebbi).

7. Az állandó lakhely helyi  tanácsának gazdasági-pénzügyi  nyilvántartási  irodája által kibocsátott igazolás a

család egyéb jövedelméről (vállalkozás, földhozadékból, állattartásból származó jövedelem, ingatlanbér stb.),

illetve ezek nemlétéről (eredeti irat vagy másolati példány). 

8. A pályázó gyermek tanuló testvéreinek tanulói jogviszonyát igazoló irat (igazolás, vagy ellenőrző másolat,

vagy diákigazolvány másolat), még nem iskoláskorú esetében születési bizonyítvány fénymásolata.

9. Indokolt esetben fénymásolat az elhunyt szülők halotti bizonyítványáról.

10. Elvált szülők esetén törvényszéki határozat fénymásolata vagy törvényszéki igazolás, hogy a pályázó tanuló,

illetve testvérei melyik szülővel élnek egy háztartásban.

11. A pályázatban feltüntetett beteg, fogyatékos családtag esetén: betegséget, fogyatékosságot igazoló hivatalos

irat;  betegnyugdíjas  családtag  esetében  is  ez  alapján  szükséges  igazolni  a  betegséget.  (A  betegséget,

fogyatékosságot  nem  szükséges  eredeti  dokumentummal  igazolni,  az  igazoló  irat  másolati  példányának

pályázathoz való csatolása is megfelelő.)

12. A pályázó tanuló és a pályázati adatlapban megjelölt hivatalos képviselő (szülő/gyám) személyazonossági

igazolványa. (14 év alatti tanuló esetében születési bizonyítvány fénymásolatát szükséges mellékelni.) 

13. A család otthonában, az elmúlt 2 év során készült családi fénykép. 

Figyelem! A hiányos pályázatokat és a pontatlanul kitöltött adatlapokat az
ösztöndíj-bizottság nem veszi figyelembe!
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