
Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj – 1. melléklet

Telefonszám

PÁLYÁZATI ADATLAP

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 

Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj pályázat - 2021

1. Személyi adatok (kiskorú esetén szülő/törvényes képviselő adatai)

Anyja neve

Tartózkodási hely

Születési helye, ideje

Lakóhely

Bankszámlaszám:

Számlavezető bank neve

E-mail cím

1
 család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett 

lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége 

Pályázó neve 

Családban élők 

adatai¹
Név, születési hely, idő Rokonsági fok

1. oldal
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Cím

2.Támogatandó kiskorú gyermek adatai

4. Támogatandó sporttevékenységével kapcsolatos adatai

Sportszervezet neve

Sportszervezet címe

Sportág megnevezése

Edző(k) neve, elérhetősége (telefonszám 

és e-mail cím)

2
 A tanulmányi átlag kiszámítása az alap- és középfokú oktatási intézményben tanulók esetén a pályázati kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 

tanév év végi bizonyítványa alapján történik. A magatartás és a szorgalom osztályzatok nem számíthatók be.

Felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók esetén a tanulmányi átlag kiszámítása pályázati kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév tavaszi 

félévének eredménye alapján történik. Esetükben az egyszerű matematikai átlagnak megfelelő tanulmányi átlagot kell feltüntetni.

A tanulmányi eredmény átlagát a tizedes jegy megállapításáig lehet elvégezni, kerekítés nem lehetséges.

Lakóhely

Sportszervezetében a folyamatos tagsági 

viszonyának kezdete

Neve

Igazgató/Rektor neve

Évfolyam/osztály (aktuális tanév)

Tanulmányi átlag 

(2019/2020. nevelési év vége)
2 

3. Támogatandó köznevelési/felsőoktatási intézményének adatai (az aktuális tanévre vonatkozóan)

Név

Anyja neve

Tartózkodási hely

Születési helye, ideje

2. oldal
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Összesen 

nettó

Budapest, 2021……………………….hó …………nap

5. Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások

A jövedelmek típusai

5. Jövedelmi adatok

A pályázó nettó 

jövedelme

A pályázó 

családjában élők 

nettó jövedelme

A pályázó családjában élők 

egyéb nettó jövedelme

(kiskorú gyermek esetében szülő vagy törvényes képviselő, 

nagykorú pályázó esetében a pályázó)

6. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolodó 

támogatások (CSED, 

GYED,GYES, GYET, családi 

pótlék, gyermektartásdíj, stb.)

Alulirott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és 

táppénz, alkalmi munkából, 

egyszerűsített 

foglalkoztatásból származó 

jövedelem

2. Társas és egyéni 

vállakozásból származó 

jövedelem

7. A munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás

Pályázó aláírása

3. Rendszeres pénzbeli ellátás 

(FHT, EGYT, ápolási díj, 

időskorúak járadéka)

4. Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni 

értékű jog átruhásából 

származó jövedelem

8. Föld bérbeadásából 

származó jövedelem

9. Egyéb (pl. ösztöndíj, 

cafeteria)

Egy főre jutó havi nettó jövedelem összege (Ft/hó) 

10. Összes jövedelem 

3. oldal


