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Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho –  

Szakkay József Szakközépiskola,  

Grešákova 1, Košice 

 

 

 

 

ÖSZTÖNDÍJ IRÁNTI KÉRELEM 

 

Alulírott, 

(szülő, ill. gondviselő) név: ..................................................................................................................................  

születési hely és idő: .............................................................................................................................................  

lakcíme: ................................................................................................................................................................  

 

mint kiskorú / nagykorú (a megfelelő aláhúzandó) gyermekem 

 

 ...........................................................................................  született: .........................................................  
(gyermek neve, születési hely és idő) 
 
törvényes képviselője 2016/2017 –es év lakhatási ösztöndíjára pályázok. 

 
 

Tudomásul veszem, hogy: 

– az Iskola a benyújtott kérelmek elbírálása során egyénenként mérlegeli a kérelem támogatását. 

– csak valós adatok birtokában tudja az Iskola a kérelmet mérlegelni, amennyiben a kérelem valótlan adato-

kat tartalmaz, úgy a kérelemre nem nyújt támogatást, illetve a valótlan adatok alapján nyújtott támogatást 

vissza kell fizetni. 

– a megtett nyilatkozatokban foglaltakon túl az Iskola mindenkor mérlegeli a támogatott diák tanulmányi 

eredményeit, előmenetelét, magatartását, közösségi munkáját. 

– az Iskola csak a nyomtatványon, mellékleteivel ellátott, hiánytalanul benyújtott kérelmeket bírálja el, hi-

ánypótlásra nem ad lehetőséget. 

 

A kérelem benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben és mellékleteiben közölt személyes adato-

kat az Iskola a kérelemhez kapcsolódóan kezelje. 

 

A pályázat mellékleteként csatolandó igazolásokkal és nyomtatványok kitöltésével nyilatkozom az alábbiak-

ban meghatározott kérdésekről: 

1.) nyilatkozat családi állapotról, ténylegesen eltartott hozzátartozókról (gyermek /kora/; más eltartott) 

2.) nyilatkozat vagyoni helyzetről, annak változásairól (kérelmező és kérelmezővel együtt élő másik szülő / 

gondviselő tekintetében): 
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a) nettó jövedelem egy évre visszamenőleg (munkáltatói igazolással)  

b) szociális és munkaügyi hivatal igazolása a család szociális helyzetéről 

c) elvált szülők esetében a bírósági végzés 

3.) nyilatkozat egyéb, rendkívüli méltánylást érdemlő körülményről. 

 

Kijelentem, hogy az általam benyújtott kérelemben közöltek a valóságnak mindenben megfelelnek, és a kö-

zölt adatok teljes körűek, hiánytalanok. 

 

 

 

Kelt Kassán, 2016………………………….                                     ……………………………….  

 törvényes képviselő / szülő 
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MELLÉKLET AZ ÖSZTÖNDÍJ IRÁNTI KÉRELEMHEZ 
 

a) Személyi adatok 
 
  

Kérelmező 
Kérelmezővel együtt élő házastárs 

vagy a diák eltartásáról gondoskodó 
másik gondviselő 

1. Név (leánykori név is) 
 

  

2. Születési hely, idő 
 

  

3. Állandó lakhelye 
 
 

  

4. Foglalkozása 
 

  

5. Családi állapota 
 

  

6. A ténylegesen 
eltartott hozzátarto-
zók száma  

Gyermek 
(kora) 

  

Más 
eltartott 

  

 
b.) Egyéb rendkívüli méltánylást érdemlő körülményem: ...............................................................  

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

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

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

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

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

A kérelem benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben és mellékleteiben közölt szemé-
lyes adatokat az Iskola a kérelemhez kapcsolódóan kezelje. 
 
Kijelentem, hogy az általam benyújtott kérelemben közöltek a valóságnak mindenben megfelelnek, 
és a közölt adatok teljes körűek, hiánytalanok. 
 
 
Dátum: 2016.……………………………….   ………………………. 
 

Kérelmező aláírása 


