Klub Študentov Lendava
Mlinska ulica 5, 9220 Lendava

A Lendvai Egyetemisták Klubja
Malom Utca 5, 9220 Lendva

Egyszeri anyagi támogatási kérelem a
Lendvai Egyetemisták Klubja tagjai számára
1. Kérelmező adatai
Családi név, név:_____________________________________________________________
PESZSZ:____________________________________________________________________
Adószám:___________________________________________________________________
Neme (karikázza be)

1 nő

2 férfi

Születési ideje:_______________________________________________________________
Születési helye:______________________________________________________________
Állandó lakcíme:_____________________________________________________________
Állandó lakcíme helysége (postaszáma):___________________________________________
Telefonszám:________________________________________________________________
E-mail cím:_________________________________________________________________
Bank:______________________________________________________________________
Tranzakciós számla száma:_____________________________________________________
2. A kérelmező képzési adatai
Egyetem/iskola:______________________________________________________________
Képzési program:_____________________________________________________________
Egyetemi képzési mód (karikázza be)

1 nappali tagozatos 2 levelező tagozatos

Évfolyam:__________________________________________________________________
Kötelezően mellékelje a 2019/20-as tanulmányi évre/tanévre vonatkozó eredeti beiratkozási igazolást!
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3. Tartózkodási hely a tanulmányi időben
1.

A szülőknél lakom

2.

Kollégiumban lakom (adja meg):________________________________________
__________________________________________________________________

3.

Egyéb helyen lakom (adja meg):_______________________________________
__________________________________________________________________

4. Adatok a közös háztartásban élő családtagokról

Sorszám

Családtagok (a pályázót
beleértve)

Rokoni kapcsolat

Születési
dátum

Státusza

Jövedelemadóbevallás
köteles
(IGEN/NEM)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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A státuszadat esetében a következő

(6) nyugdíjas,

lehetőségek közül válasszon:

(7) háztartásbeli,

(1) földműves,

(8) munkanélküli személy,

(2) egyéni vállalkozó,

(9) saját vállalatában foglalkoztatott vállalkozó,

(3) alkalmazott dolgozó,

(10) óvodás vagy iskolaköteles gyerek,

(4) önálló szakértő, művész,

(11) inas vagy diák,

(5) ideiglenes munkán külföldön,

(12) egyetemi hallgató

A pályázó családtagjainak a családi jövedelem kiszámításában a következők számítanak:
● Apja, anyja (vagy házastárs, illetve személy, aki valamelyik szülőben élettársi
kapcsolatban él), a pályázó gyereke,
● Gyerekek, örökbefogadott gyerekek, nevelt gyerekek, akiket a pályázó szülei
eltartanak (és nem rendelkeznek a megélhetéshez szükséges saját fedezettel),
● Nagyszülők, örökbefogadók, nevelőapa vagy nevelőanya (ha a pályázók vagy az ő
szülei kötelesek az eltartásukra A házastársi kapcsolatról és a családi viszonyokról
szóló törvény értelmében).
A családtagok száma a tanulmányi, ill. tanévre vonatkozóan értelmezendő. Az esetleges
változásokat megfelelően magyarázza meg a motivációs levélben, azokat pedig a megfelelő
igazolásokkal és bizonylatokkal igazolja (halotti levél, Szociális Ügyintéző Központ,
Munkaügyi Hivatal).
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5. A pályázó nyilatkozata
Alulírott _____________________________________________________________
kijelentem, hogy:
1. tudatában vagyok és egyetértek a Lendvai Egyetemisták Klubja egyszeri anyagi
támogatási pályázata feltételeivel;
2. a beadványban megadott adatok valósak, pontosak és teljesek, amiért anyagi és
büntetőjogi felelősséget vállalok.

A Lendvai Egyetemisták Klubjának engedélyezem, hogy a beadványban megadott adatokat a
személyes adatok nyilvántartó rendszerében ellenőrizzék.

Hely és dátum:

Pályázó aláírása:

_____________________________

____________________________
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KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK
A pályázathoz kötelezően mellékelje:
● a 2019/20-as tanulmányi/tanévre vonatkozó eredeti beiratkozási igazolást,
● bankkártya fénymásolatát,
● motivációs levelet,
● a pályázó tavalyi naptári évre vonatkozó jövedelemadója megállapításáról szóló
határozatának fénymásolatát és az összes, jövedelemadó bevallás köteles családtagjai
jövedelemadója megállapításáról szóló, tavalyi naptári évre vonatkozó határozatának
fénymásolatát**,
● személyi igazolvány (mindkét oldala) vagy útlevél fénymásolatát.
FONTOS: Húzza át a másolatot, írja hozzá, hogy minta és írja alá!
A motivációs levélben pontosan írja le személyes, családi és szociális állapotát, amelyek szerint úgy véli, hogy
megfelelnek a Lendvai Egyetemisták Klubja egyszeri anyagi támogatási pályázata feltételeinek. Mellékelje a
megfelelő bizonylatokat (orvosi igazolások, a Munkaügyi Hivatal, Szociális Ügyintéző Központ stb. igazolása),
amelyek alátámasztják az említetteket, azokat pedig a motivációs levél mellékleteiként jelölje meg. A bizottság a
jogosultak kiválasztásánál a támogatást azoknak ítélik, amelyeknél kimutatható a különleges személyi és családi
állapotok.

**A családtagok jövedelme
A beadványhoz kötelezően mellékelje a tavalyi naptári évre vonatkozó jövedelemadó
megállapításáról szóló határozataiban megállapított bruttó jövedelmeket és bevételeket
bizonyító igazolásokat, amennyiben a pályázó is jövedelemadó bevallására köteles, valamint a
család minden jövedelemadó bevallására köteles tagjának a határozatát. Amennyiben a pályázó
nem köteles a jövedelemadó bevallására, a családi jövedelmek kiszámításánál a családtagok
jövedelmét vesszük figyelembe.
Ebben az esetben mellékelje (a következő dokumentumok egyikét):

TRR: NLB št.: 02342-0090886666 | Davčna št.: 85468622

kslendava@gmil.com | http://ksl-klub.si

Klub Študentov Lendava
Mlinska ulica 5, 9220 Lendava

A Lendvai Egyetemisták Klubja
Malom Utca 5, 9220 Lendva

● A bruttó nyugdíjakról szóló értesítés, amit Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Intézet ad ki
(nyugdíjasok esetében) VAGY
● a Munkaügyi Hivatal igazolását a munkanélküliségről (ha a munkanélküli személy nem
tartozik az eltartott családtagok közé és az nem kivehető a jövedelemadó megállapításáról
szóló határozatból) abban az esetben, ha aktív munkakeresőként van regisztrálva VAGY
● az adóhivatal igazolása a kataszteri jövedelem magasságáról (földművesek esetén) VAGY
● a tavalyi naptári évre vonatkozó iparűzési tevékenységből származó adó megállapításáról
szóló határozat fénymásolata (egyéni vállalkozók esetén) VAGY
● a tartásdíjról szóló értesítések VAGY
● igazolás arról, hogy nem kötelesek a jövedelemadó bevallásra (az űrlap az SzK Pénzügyi
Hivatalán kapható).
1. A beadvány kitöltési utasítása
A beadványt a meghatározott űrlapon és a meghatározott mellékletekkel kell beadni ajánlott
küldemény formájában postai úton a következő címre: Lendvai Egyetemisták Klubja, Malom
utca 5, 9220 Lendva, legkésőbb 2019. 12. 30-ig (PÁLYÁZAT felirattal).
Megjegyzés: A jogszabályok változása esetében, amelyek közvetve vagy közvetlen hatnának a
támogatási eszközök összegére, amelyekből az egyszeri anyagi támogatás ered, a Lendvai
Egyetemisták Klubja fenntartja a jogosultakkal kötött szerződési viszony egyoldalú
felbontására vonatkozó jogát.
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