HIRDETMÉNY
SIÓJUT KÖZSÉG SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJA
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete ösztöndíjtámogatást kíván biztosítani azoknak a kiemelkedő
tanulmányi eredménnyel rendelkező, tehetséges siójuti
lakóhellyel rendelkező tanulóknak, akik a középiskolai vagy
a felsőfokú tanulmányaik költségeinek viselésére nem, vagy
csak részben képesek.
A szociális ösztöndíjban, a képviselő-testület döntésének megfelelően
az a tanuló részesíthető, aki legalább egy éve siójuti lakóhellyel rendelkezik
és
a) nappali
tagozaton
gimnáziumban,
szakgimnáziumban,
szakiskolában tanulmányokat folytat, és a hagyományos átlag
számítás szabályai szerint számított tanulmányi eredménye az
elbírálást megelőző félévben a 3,50-es átlagot elérte vagy
meghaladta,
b) vagy az első diploma megszerzése érdekében felsőfokú oktatási
intézményben, nappali tagozaton, alapképzésben tanulmányokat
folytat és az első évfolyam első félévét sikeresen befejezte úgy, hogy
az hogy az elbírálás megelőző félévben az oktatási intézmény által
megadott súlyozott tanulmányi átlaga a 3,50-es átlagot elérte vagy
meghaladta.
Az a) és b) pontokban meghatározottakon túl az ösztöndíj odaítélésének
feltétele, hogy a tanuló családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem
haladhatja meg a mindenkori minimálbér összegének másfélszeresét és a
család nem rendelkezik a lakhatás, illetve a megélhetés alapvető
szükségleteit meghaladó vagyonnal.

A jövedelem, család és vagyon fogalmakra a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a)-f)
pontjaiban szabályozott fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni.

A kérelem benyújtásának határideje: 2018. október 24. 1600
óra
A kérelem elbírálásának határideje: 2018. októberi képviselőtestületi ülés.
A kérelem nyomtatvány elektronikusan letölthető: www. siojut.hu
oldalról, vagy átvehető a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Siójuti Kirendeltségén (8652 Siójut, Kossuth L. u. 14.) 2018.
október 4. napjától munkaidőben.
A pályázatokat Siójut Község Önkormányzat Képviselőtestülete bírálja el!

Kérelem

SIÓJUT KÖZSÉG SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJÁNAK igénylésére
KÖZÉPFOKÚ/FELSŐFOKÚ1 OKTATÁS 20……/20…..-es tanév
…….. félév
A tanuló neve:
……………………………………………………………………………….
Lakcím: ……………………………………………………………………………………….
Szül. hely, idő: ………………………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………………………………………………..
Adóazonosító jel: ……………………………………………………………………………
TAJ szám: …………………………………………………………………………………….
Telefonszám: …………………………………………………………………………………
E-mail elérhetőség:………………………………………………………………………….
Állampolgárság: ……………………………………………………………………………..
Iskola neve: …………………………………………………………………………………
Címe: …………………………………………………………………………………………..
Évfolyam: ……………………………………………………………………………………..
Tanulmányi átlag: ……………………………………..

(Középiskolánál a hagyományos átlag számítás szabálya szerint a 3,50 átalagot eléri
vagy meghaladja, felsőfokú tanulmányok esetén az oktatási intézmény által
megadott súlyozott tanulmányi átlagot kell alapul venni és így 3,50 átalagot eléri
vagy meghaladja.)

Szülők
Apa foglalkozása: ……………………………………………………………………………
Havi jövedelme: ……………………………………………………………………………..
Anya foglalkozása: ………………………………………………………………………….
Havi jövedelme: ……………………………………………………………………………..
Testvérek száma: ………………………………………
1 főre jutó nettó jövedelem: …………………………..,- Ft
A kérelemhez mellékelni kell:
1. Bizonyítvány másolat (iskolai hitelesítéssel)
2. Iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszony igazolás
3. a jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozatot, illetve
azokat igazoló dokumentumokat, aláírt adatvédelmi tájékoztatást
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A kívánt rész aláhúzandó!

1. melléklet SIÓJUT KÖZSÉG SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJÁNAK igénylésére benyújtott
kérelemhez

Adatvédelmi tájékoztatás
A pályázó által a pályázat során megadott személyes adatok kezelésére a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) 18.§ és 19. §-a, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: a GDPR) GDPR és az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezései az irányadók, azzal, hogy a pályázó a kérelem aláírásával
önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, ahhoz, hogy Siójut Község Önkormányzata a
kérelemben megadott személyes adatokat a pályázat elbírálása, az ösztöndíjra való
jogosultság megállapítása valamint az ösztöndíj folyósítása céljából kezelje. Az
adatkezelés további jogalapja – a pályázó hozzájárulásán túl - a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja (a Mötv. 10.§ (1) bekezdés), különleges személyes adatok esetén a
GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja.
A pályázó által beadott pályázatban szereplő személyes adatokat kizárólag az
Önkormányzat azon munkavállalói ismerhetik meg, akik részt vesznek a pályázat
elbírálásában.
A pályázó bármikor visszavonhatja a személyes adatai kezeléséhez való
hozzájárulását, azonban azt tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez való
hozzájárulás visszavonása ellehetetleníti a pályázat értékelését, az eljárás
átláthatóságát, ellenőrzését, a jogosultság igazolását, amire tekintettel a pályázat
elutasítható, illetve kezdeményezhető az ösztöndíj folyósításának visszavonása. A
személyes adatokat az Önkormányzat a Szoctv. 23. §-ában, illetve az
Önkormányzatra vonatkozó iratkezelési előírásokban meghatározott időtartamig
kezeli. A pályázót megillető jogok: előzetes tájékozódáshoz való jog, hozzáféréshez
való jog, helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, törléshez
való jog.
A pályázó személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén az
Önkormányzattal szemben bírósághoz fordulhat, melynek részletes szabályait az
Infotv. 23. §-a és a GDPR 79. cikke tartalmazza. Az érintett jogosult továbbá
jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (www.naih.hu) vizsgálatát, vagy adatvédelmi hatósági eljárást
kezdeményezni arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban
jogsérelem következett be.
A jelen kérelem aláírásával igazolom, hogy Hirdetményben foglalt adatkezelési
tájékoztatót megismertem, annak tartalmát megértettem és tudomásul
vettem.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

..................................................................
.
tanuló aláírása

..................................................................
.
a tanuló gondviselője/szülője aláírása

2. melléklet SIÓJUT KÖZSÉG SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJÁNAK igénylésére benyújtott
kérelemhez

Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................................

II. A kérelmező és a kérelmezővel azonos lakcímen vagy tartózkodási helyen élő személyek vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................
2
város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad:
..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete:
2
........... m , tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca
2
.................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:
................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz.
2
alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus
.................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

A jelen kérelem aláírásával igazolom, hogy a kérelemben foglalt adatkezelési
tájékoztatót megismertem, annak tartalmát megértettem és tudomásul vettem. A
kérelem aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen pályázatban – a
törvényen alapuló adatkezelésen túli körben – megadott személyes adataimat Siójut
Község Önkormányzata a pályázat elbírálásához és az ösztöndíj-jogosultság
vizsgálatához szükséges mértékben és ideig kezelje. Tudomásul veszem, hogy a
személyes adatok kezeléséhez megadott hozzájárulásomat visszavonom, vagy az adat
törlését kérem, az ellehetetleníti a pályázat értékelését, az eljárás átláthatóságát,
ellenőrzését, a jogosultság igazolását, amire tekintettel a pályázat elutasítható, illetve
kezdeményezhető az ösztöndíj folyósításának visszavonása.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

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

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

tanuló aláírása

a tanuló gondviselője/szülője aláírása

