
 1. melléklet az 5/2021. (VII.21.) számú önkormányzati rendelethez 
 
 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 
 

az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben a Jászberényi járásban” című projekt keretében hátrányos helyzetű 

diákok és hallgatók számára meghirdetett települési ösztöndíjpályázathoz  
 

 
1. A pályázóra vonatkozó adatok: 
 
 
Neve: ______________________________________________________________________  

Születési neve: _______________________________________________________________  

Anyja neve: _________________________________________________________________  

Születési hely, idő: ___________________________________________________________  

Lakóhelye: __________________________________________________________________  

Tartózkodási hely: ____________________________________________________________  

Társadalombiztosítási jele: _____________________________________________________  

Adóazonosító jele: ____________________________________________________________  

Állampolgársága: ____________________________________________________________  

Telefonszám: ________________________________________________________________  

Fizetési számlát vezető pénzintézet neve, fizetési számlaszám: _________________________  

Oktatási intézmény, ahol a pályázó tanulmányait folytatja:  

 ___________________________________________________________________________  

Kiskorú támogatott esetén: 

Törvényes képviselője neve: ____________________________________________________  
Törvényes képviselője lakcíme:  _________________________________________________  
  



2. A pályázó háztartásában élők adatai, jövedelmi viszonyai: 

 
 
A pályázóval közös háztartásban élők száma:______________fő 
 
 
A pályázó háztartásában élők személyi adatai: 
 
 Név: Születési hely, idő: Anyja neve:  Rokonsági 

fok: 
1.  

 
    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

6.  
 

    

 
A pályázó, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme 
forintban: 

 

A jövedelem típusa Pályázó 
A pályázóval közös háztartásban élő 

további személyek 
1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból származó 

          

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

          

3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

          

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

          

5. Önkormányzat, Járási Hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások 

          

6. Egyéb jövedelem           
7. Összes jövedelem           
 
A háztartásban egy főre jutó havi nettó jövedelem:_____________________________Ft/fő/hó 
 
 

 
 
 



 
MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

 
Kérjük, fogalmazza meg legfeljebb 2000 – szóközzel számított – karakter terjedelmű 
fogalmazásban azt, hogy szakmai elképzelései és közösségi szerepvállalása hogyan 
befolyásolhatja Jásztelek jövőjét?   
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  



NYILATKOZAT 
 

1. Jásztelek Községi Önkormányzat EFOP –1.5.3-16-2017-00019 azonosító számú 
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi Járásban” projekt 
keretében hátrányos helyzetű diákok és hallgatók számára meghirdetett települési 
ösztöndíjpályázat feltételrendszerét és a pályázati adatlap 3. számú mellékletét képező 
adatvédelmi tájékoztatót megismertem. 

2. Hozzájárulok, hogy a személyes és a kérelemben szereplő adataimat Jásztelek Községi 
Önkormányzat megismerje, és az adatok valódiságát ellenőrizhesse. A pályázati adatlap 
aláírásával hozzájárulok, hogy megadott személyes adataimat a pályázatot kiíró 
nyilvántartásba vegye és azokat – kizárólag a támogatás lebonyolítása, a támogatásra 
való jogosultság ellenőrzése, illetve nyertes pályázat esetén a szerződéskötéshez 
kapcsolódón és ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelje, illetve hozzájárulok ahhoz, 
hogy nyertes pályázóként Jásztelek Községi Önkormányzat információs honlapján 
nevemet közzé tegye.  

3. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázatban olyan, a valóságnak nem 
megfelelő tényt vagy adatot közlök, melyet a benyújtandó igazolások, vagy az 
Önkormányzat által ellenőrzött adatok nem támasztanak alá, a támogatásra való 
jogosultságomat elveszítem. 

4. Jelen pályázati adatlap aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázat 
során vállalt kötelezettségeimet nem teljesítem, a támogatási jogviszony megszüntetésre 
kerül. 

5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek, egyben tudomásul veszem, hogy az adataimban történt 
változásokat három napon belül köteles vagyok bejelenteni. 

6. Jelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy az ösztöndíj folyósítása alatt és az 
azt követő két évben aktívan részt veszek a településen folyó fejlesztési folyamatokban 
és a projekt keretein belül megvalósuló tevékenységekben. A képzettség megszerzését 
követően Jászberényben kívánok elhelyezkedni, amennyiben a településen van a 
számomra megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség. 

 
Kelt: .................................., 20... ........... hó .... nap 
 
 
 

 
Pályázó  Szülő/Törvényes képviselő 

(kiskorú pályázó esetén) 
 

 
 
  
 


