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PÁLYÁZATI ADATLAP*
a “Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj igényléséhez

Pályázó neve:

Törvényes képviselő(k)/egyéb gondviselő(k) neve: 

Lakcím:

E-mail cím:

Telefonszám:

Születési hely:

Születési év: hónap: nap:

Anyja neve:

TAJ szám (pályázó): Adóazonosító jel (pályázó):

Bankszámlaszám (pályázó, illetve törvényes képviselő/egyéb gondviselő):

Tanulmányi átlageredmény az előző két félév végén:

2020/2021. tanév év végi eredmény: 2021/2022. tanév félévi eredmény:

Köznevelési intézmény támogató nyilatkozata a pályázat benyújtásához:

Köznevelési intézmény neve:

Köznevelési intézmény címe:

Köznevelési intézmény telefonos és egyéb elérhetősége:

A pályázó pályázatát:  támogatom  nem támogatom

                        Intézményvezető aláírása

Családtagok (szülő/k+gyermek/ek) száma:

A lakás/egyéb ingatlan alapterülete (m2):

A család egy főre jutó nettó havi átlagjövedelme:

Egyéb eredmények:



www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat

PÁLYÁZATI ADATLAP*
a “Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj igényléséhez

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a pályázati feltételeket megismertem és a fentiekben közölt ada-
tok a valóságnak mindenben megfelelnek.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áram-
lásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdés a) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulok, hogy a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat mint elsődleges adatkezelő, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
humánszolgáltatási és gazdasági szakterülete mint másodlagos adatkezelő a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanul-
mányi pályázatommal összefüggésben és célból általam közölt - pályázóra és annak hozzátartozóira vonatkozó - személyes 
adatokat, elérhetőségeket megismerje, továbbá az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezelje. 

Bővebb adatvédelmi tájékoztatás a www.kobanya.hu/ugyintezes/adatvedelem felületen található, illetve kérhető az adat-
védelmi tisztviselőtől a megadott elérhetőségeken.

Budapest,

pályázó aláírása törvényes képviselő(k)/egyéb gondviselő aláírása**

* Az Adatlap hiánytalan kitöltése szükséges a pályázathoz (kivéve a tanuló adóazonosító jele abban az esetben, ha azzal még 
nem rendelkezik).
** A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14. életévét betöltött) személy jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes
képviselője hozzájárulása szükséges, illetőleg cselekvőképtelen kiskorú személy nevében kizárólag törvényes képviselője/
gyámja jogosult nyilatkozni. Cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy nevében a korlátozással érin-
tett jognyilatkozatok tekintetében gondnoka, míg cselekvőképességében teljes mértékben korlátozott nagykorú személy
nevében kizárólag gondnoka jogosult nyilatkozatot tenni.
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A tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmet a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, nappali 
tagozaton, 5-13. évfolyamon tanuló diák nyújthatja be.
Az adatlaphoz csatolni kell:
a) az egy főre jutó havi nettó jövedelem megállapítására alkalmas jövedelemigazolást vagy ennek hiányában egyéb 

jövedelmet kimutató irat másolatát,
b) a megelőző tanév tanulmányi átlageredményeit (félévi, év végi) igazoló okirat másolatát,
c) a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) lakcímet tartalmazó oldalának másolatát 

(amennyiben az elmúlt egy évben a lakcím megváltozott, de az előző lakóhely is Kőbánya volt, az előző lakcímet igazoló 
okmányt is csatolni kell),

d) egyéb, a pályázat elbírálását elősegítő dokumentum (pl. tartós betegségről szóló orvosi igazolás, tanulmányi, vagy 
sportversenyen elért helyezésről szóló oklevél) másolatát.

A hiányosan benyújtott pályázatot az egyszeri hiánypótlási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete érvénytelenség okán nem értékeli.

Értékelési rendszer a “Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi
ösztöndíj iránti pályázat elbírálásához

1. A tanulmányi pontszámok:

a) A tanulmányi eredmény:
Tanulmányi átlag Pontszám
4,5-5,0 20 
4,0-4,4 15 
3,5-3,9 10 
3,0-3,4 5

b) A tanulmányi eredmény szinten tartása, illetve a javításának mértéke: 
            Javítás                                                 Szinten tartás
Javítás mértéke Pontszám Tanulmányi eredmény Pontszám
 0,2 10 4,0 5
 0,3 20 4,2 10
 0,4 30 4,4 15
 0,5 40 4,6 20
 0,6 50 4,8 25
 0,7 60 5,0 30

c) A nyelvvizsga: 
Szint Pontszám
Felsőfokú: 6
Középfokú: 4
Alapfokú: 2

d) Az ECDL vizsga modulonként: 2 pont

e) A tanulmányi, művészeti és sporteredmények (Ugyanazon típusú versenyben a szintek kizárják egymást, a 
kedvezőbbet kell figyelembe venni.):
Verseny Pontszám
Nemzetközi vagy országos 1-20 helyezés 10
Fővárosi vagy megyei 1-10. helyezés 6
Kerületi 1-3. helyezés 3

2. Szociális pontszámok: 

a) Az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél kevesebb: 5 pont
b) A tanulást befolyásoló egészségügyi ok: 5 pont 
c) A lakhatási körülmények:

Egy főre eső m2 Pontszám
6 alatt 15
10 alatt 10

TÁJÉKOZTATÓ
a pályázati adatlap kitöltéséhez
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