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PÁLYÁZATI ŰRLAP 
A 2022. ÉVI BAJAI FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT KERETÉBEN 

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁRA és a NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM VÍZTUDOMÁNYI KARÁRA 

JELENTKEZŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 
A 2022/2023. TANÉVRE VONATKOZÓAN 

 
A PÁLYÁZÓ NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN, 
LAKCÍMKÁRTYÁJÁN ÉS ADÓIGAZOLVÁNYÁN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN! A MEGADOTT 
MEZŐK KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ, A HIÁNYOSAN KITÖLTÖTT ŰRLAP FORMAI HIBÁS ÉS NEM 
FOGADHATÓ EL! 

 
A PÁLYÁZÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATAI 

NEVE: ................................................................................................................................................................   

SZÜLETÉSI NEVE: ...............................................................................................................................................                                                                                                                                 

ADÓAZONOSÍTÓ JELE: .......................................................................................................................................  
SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE: ...............................................................................................................................  

ANYJA SZÜLETÉSI NEVE: ....................................................................................................................................  

ÁLLANDÓ LAKCÍME: 6500 BAJA, .......................................................................................................................  

A PÁLYÁZÓ ELÉRHETŐSÉGEI: 

TELEFONSZÁM: ..................................................................................................................................................  

E-MAIL CÍM: .......................................................................................................................................................  

ÉRTESÍTÉSI CÍM (AMENNYIBEN A LAKÓHELYTŐL ELTÉRŐ): .................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK (A megfelelőt aláhúzandó vagy bekarikázandó!): 

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY: EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA, BAJA 

 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM VÍZTUDOMÁNYI KAR, BAJA 

KAR: ..................................................................................................................................................................  

SZAK, SZAKPÁR: .................................................................................................................................................  

KÉPZÉSI FORMA (jelölje x-szel!):  

 felsőfokú alapképzés (BA, BSc)  egységes, osztatlan alapképzés  mesterképzés (MA, MSc)  

 felsőfokú szakképzés 

TAGOZAT (jelölje x-szel!): 

 teljes idejű képzés (nappali képzés munkarendje)  részidős képzés (esti vagy levelező képzés munkarendje) 

 távoktatás 

FINANSZÍROZÁS (jelölje x-szel!): 

 államilag támogatott  költségtérítéses  részösztöndíjas 

A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK: 

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme:  .......................................................... ,-Ft. 

További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására (A megfelelő aláhúzandó vagy 

bekarikázandó!): 
 

A pályázó házas:  igen   /   nem 
 

A pályázó gyermeket nevel: igen   /   nem   Gyermekeinek száma: ………. fő 

 
A pályázó önfenntartó:  igen   /   nem   

 
A pályázó eltartott:  igen   /   nem 
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A pályázó családjában az eltartottak száma: ………. fő 
 

A pályázó szülei elváltak: igen   /   nem  A pályázó szülei különváltak:  igen   /   nem  

 
A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli:  igen   /   nem 

 
A pályázó árva:  igen   /   nem  

 
A pályázó félárva: igen   /   nem  

 

A pályázó gyámolt: igen   /   nem  
 

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő:  igen   /   nem 
 

A pályázó ideiglenesen elhelyezett / átmeneti nevelt / tartós nevelt / utógondozói ellátott. 

 
A pályázó fogyatékossággal élő:     igen   /   nem  

 

A fogyatékosság megnevezése, mértéke: .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant:  van   /   nincs  
 

A pályázó családjában munkanélküli: van   /   nincs  Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ………. fő 
 

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott egyéb körülmények, melyek az 

űrlap nyomtatványból vagy a csatolt mellékletekből nem tűnnek ki: ........................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával 

érvényes.  Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ………. (db).  
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az 

általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró Baja 
Város Önkormányzat nyilvántartásba vegye, és azokat az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. 

 

Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja 
érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint 

a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 
 

Hozzájárulok, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról a támogató 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 

 

Kelt: Baja, 2022. ………………………………….. 
 

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


