PÁLYÁZATI ADATLAP
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság
sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat - 2019
1. Személyi adatok
Pályázó személy neve
(kiskorú gyermek esetében szülő vagy
törvényes képviselő, nagykorú pályázó
esetében a pályázó)
Lakóhely
Tartózkodási hely
Levelezési cím

Telefonszám

E-mail cím

Adóazonosító jel:
Bankszámlaszám:
Családban élők száma1
1

család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége
Támogatandó kiskorú gyermek vagy
nagykorú pályázó személy adatai

Neve

Születési helye, ideje
Intézmény neve, címe, amelyben a
tanulmányait végzi, illetve ellátásban
részesül

1. oldal

2. Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A kérelmező
nettó
jövedelme

A kérelmezővel
közös háztartásban
élő nettó

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz, alkalmi
munkából, egszerűsített
foglalkoztatásból származó
jövedelem
2. Társas és egyéni
vállakozásból származó
jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT, EGYT, ápolási díj,
időskorúak járadéka)

4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű
jog átruhásából származó
jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
6. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolodó
támogatások (CSED,
GYED,GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
7. A munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
8. Föld bérbeadásából
származó jövedelem
9. Egyéb (pl. ösztöndíj)

10. Összes jövedelem

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

2. oldal

A kérelmező családjában élő
egyéb nettó jövedelem

Összesen
nettó

3. Támogatási kérelem célja, indoklása (2019/2020-as tanév)

Kérelem célja:

A gyermek/fiatal tervezett fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások
Megnevezés

Összeg (Ft)

Összesen
Saját bevételből biztosított önrész:
XV. Kerületi Önkormányzattól igényelt támogatás
(max. bruttó 400.000Ft) :
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A támogatási kérelem indoklása

4. Kötelezően csatolandó mellékletek2
Szakértői vélemény másolata
Óvoda-vagy iskolalátogatási igazolás, intézményi ellátás igazolása
Lakóhelyet igazoló hatósági igazolvány másolata
Jövedelem igazolások (db)
Nyilatkozatok
Alulirott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest, 2019……………………….hó …………nap

Pályázó aláírása
(kiskorú gyermek esetében szülő vagy törvényes képviselő, nagykorú
2

Ha az adatlaphoz a kötelező mellékleteket csatolta tegyen X-et a négyzetbe illetve jelölje a
jövedelemigazolások darabszámát.

4. oldal

