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LOVÁSZ ISTVÁN DÍJ  

2015 

Egyszerűsített pályázati adatlap 
 

 

Személyi adatok 

Név: …………………………………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………………. 

Születési helye, ideje: ………………………………………………. 

Lakcím: ……………………………………………………………… 

Telefonszám: ………………………………………………………… 

E-mail cím: ………………………………………………………….. 

 

Közös háztartásban élő eltartottak száma:  …………………………. 

Egy főre eső jövedelem: ……………………………………………. 

Van-e munkanélküli a családban: …………………………………… 

*
1
Van-e fogyatékkal élő a családban:………………………………… 

 

Részesült-e a 2014/2015-ös tanévben az alábbi támogatások valamelyikében:  

 

Arany János Tehetséggondozó Program    igen   nem 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Tanulmányi ösztöndíj igen   nem 

 

 

Tanulmányi adatok:  

 

Oktatási intézmény neve, címe:  

…………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………….. 

 

Szak megnevezése: …………………………………………………………………………… 

A legutóbbi lezárt tanév/félév tanulmányi átlaga: …………………………………………… 

 

Tanulmányi, szakmai, kulturális vagy sport versenyeken elért eredmények: 

Verseny neve Eredménye 

  

  

  
 

Egyéb, a pályázattal kapcsolatos kiegészítés:………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

                                                           
1
 *a válaszadás nem kötelező 
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A kitöltött adatlapon található információkat a Kulturális Bizottság az adatvédelmi 

törvényben leírtaknak megfelelően kezeli, azokat kizárólag a pályázati elbíráláshoz használja 

fel. A Bizottság fenntartja magának a jogot a pályázaton elnyert pénz felhasználásának 

ellenőrzésére.  

 

Aláírásommal igazolom, hogy a pályázatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

 

Kelt: Bucsa, 201….. év ……………………..hó …… nap 

 

 

 

 

 

  ………………………………   ……………………………….. 

       szülő/gondviselő aláírása     pályázó aláírása 

      (18 év alatti pályázó esetén) 

 

 

 

Tájékoztatás:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a módosított 12/2012.(VI.29.) 

önkormányzati rendelete a Lovász István díj alapításáról, a támogatásról és annak 

folyósításáról 5.§. (2)-(5) bekezdésében az alábbiakról rendelkezik: 

 

(2) A pályázatokat és a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat évente az iskolai 

tanév végétől július 31-ig lehet benyújtani a gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintézőnél 

személyesen, vagy postai úton, az alábbi címen: Bucsa Község Önkormányzata 5527 Bucsa 

Kossuth tér 6. 

(3) A díjak átadása egy összegben, ünnepélyes keretek között történik, minden évben 

szeptember 1. napjáig előre meghirdetett időpontban. 

(4) A pályázó attól függetlenül jogosult a pályázat benyújtására, hogy az előző évben 

sikeresen pályázott és a díjat elnyerte. Előnyben részesül azonban az a pályázó, aki az előző 

években sem a Lovász István díjban, sem más önkormányzati ösztöndíj támogatásban (Bursa 

Hungarica Ösztöndíj, Arany János Tehetséggondozó Program) nem részesült. 

(5) Amennyiben bizonyosságot, nyer, hogy a pályázó úgy részesült támogatásban, hogy az 

általa közölt adatok, iratok nem a valóságnak megfelelőek, a pályázó a támogatást köteles az 

önkormányzat részére haladéktalanul visszafizetni. 

 

 
  
 


