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1. melléklet 
LOVÁSZ ISTVÁN DÍJ  

2020 
Egyszerűsített pályázati adatlap 

 
 

 
Személyi adatok 
Név: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonszám: ………………………………………………………………………….......................................................... 

E-mail cím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
A családban élők száma:  …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 
Részesült-e a 2019/2020-as tanévben az alábbi támogatások valamelyikében:  
 
Arany János Tehetséggondozó Program    igen   nem 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Tanulmányi ösztöndíj  igen   nem 
Lovász István Díj       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, 2020…………………………………….. 
 
 
 
 
  ……………………………………………………   …………………………………………………. 
       szülő/gondviselő aláírása     pályázó aláírása 
      (18 év alatti pályázó esetén) 
 
 
 
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 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. 
 
 
Kötelezően csatolandó dokumentumok:  
1./ iskolalátogatási igazolás,  
2./ bizonyítvány, főiskolások esetében a II. félév bizonyítványának vagy leckekönyvének másolata 
3./ Verseny eredmények igazolása (pl: oklevél másolata) 
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II. *  Jövedelmi adatok 

 
A jövedelmek típusai 

 
A 
kérelmező 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 
közös 
háztartásban 
élő házastárs 
(élettárs) 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 
közös 
háztartásban 
élő egyéb 
rokon 
jövedelme 

 
Összesen 

 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz 

       

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

       

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek 
ellátásai  

       

4. *  A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások [különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátás 
(GYES), gyermeknevelési 
támogatás (GYET), családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás] 

       

5. Önkormányzat, járási hivatal és 
az állami foglalkoztatási szerv által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátások 

       

6. Egyéb jövedelem (különösen: 
kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű kifizetések 
stb.) 

       

7. A család összes nettó jövedelme 
       

8. A család összes nettó 
jövedelmét csökkentő tényezők 
(fizetett tartásdíj összege) 

       

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett 
jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a 
gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely 
folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) 
igazolását. 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700149.KOR#lbj1087id390e
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700149.KOR#lbj1088id390e
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III. Vagyoni adatok 

Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 

........................................................................ város/község ................................................. út/utca 

.......... hsz., alapterülete: .............. m
2

, tulajdoni hányad: ............, a szerzés ideje: ..................... év. 

Becsült forgalmi érték: ................... Ft. 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 

........................................................................ város/község ................................................. út/utca 

.......... hsz., alapterülete: .............. m
2

, tulajdoni hányad: ............, a szerzés ideje: ..................... év. 

Becsült forgalmi érték: ......................... Ft. 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése 

(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): .............................................., címe: 

..................................... város/község .......................................... út/utca ........ hsz., alapterülete: ............... 

m
2

, tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ........... év. 

Becsült forgalmi érték: ............................ Ft. 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ..............................................., címe: 
............................................................ város/község ............................................. út/utca .......... hsz., 

alapterülete: ......... m
2

, tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ............. év. 

Becsült forgalmi érték: ............................. Ft. 

Egyéb vagyontárgyak 

5. Gépjármű 

a) személygépkocsi: ..................................., típus: ..............., rendszám: .............., a szerzés ideje, valamint a 

gyártás éve: ................. év. 

Becsült forgalmi érték: ............................... Ft. 

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ......................., típus: ..................., 

rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni): ................., a 

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...................... év. 

Becsült forgalmi érték: ........................... Ft. 

Összes vagyontárgy 
(Ügyintéző tölti ki!) 

6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ Ft. Egy főre jutó 

forgalmi érték: ............ Ft. 
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Megjegyzés: 

Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, 
akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 

Ingatlan becsült forgalmi értékeként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell 
feltüntetni. 

Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékeként a jármű, illetve termelő- és 
munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 

Egyéb nyilatkozatok 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, 
azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és 
tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a 
hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
adó- és vámigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 

Kijelentem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmemnek 
teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén 
kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

 

Kelt: .................................................... 

 

 

                                                             ................................................................................................... 
                                                             szülő/családbafogadó gyám/nagykorúvá vált gyermek aláírása 
 

 

 

 


