
 
 
 

S Z O C I Á L I S   T A N U L M Á N Y I   Ö S Z T Ö N D Í J 
      
 
A kérelmezőre vonatkozó személyi adatok: 
      

Neve / születési neve: …….……………………....…………………………………………………………………………………………………………..................... 

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

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

Lakóhelye: .....………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási helye: ………………………..........….......…………………………………............................................................................................. 

TAJ száma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Telefonszáma: ……………………….......……………...………………………………………………………………………………………………………………………..... 

E-mail címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Családi állapota:  egyedülálló / házas / élettársi kapcsolatban élő (megfelelő rész aláhúzandó) 
 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen 
élek. (megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

Gyermek(ek) adatai, akire az ösztöndíjat igényli: 

 Név 
Születési hely és 

idő 
Anyja neve TAJ száma Lakóhely 

gyermek      

gyermek      

gyermek      

gyermek      

gyermek      

gyermek      

 

 

Kérelmezővel együtt élő, további eltartott gyermek(ek) személyi adatai: 

 Név 
Születési hely és 

idő 
Anyja neve TAJ száma Lakóhely 

gyermek      

gyermek      

gyermek      

gyermek      

gyermek      

egyéb      

 



 

J Ö V E D E L M I   A D A T O K 

  
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 (pl.: rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás), egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

            

 4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: GYED, 
GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

            

 5. Önkormányzat, járási hivatal 
és az állami foglalkoztatási szerv 
által folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátások (pl.: FHT, 
EGYT, ápolási díj stb.) 

            

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

            

 7. A család összes nettó 
jövedelme 

            

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

1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc. törvény) 10.§-ának (7) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – 
ellenőrizheti. 

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak és mellékleteknek a szociális igazgatási eljárás során 
történő felhasználásához. 
 
4. Nyilatkozom, hogy megállapító határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok. 

 
Gyál, 20………….. ..................... hó .............. nap 
 

        ..................................................................................... 
                           kérelmező aláírása 

  



 
 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ/BEMUTATANDÓ DOKUMENTUMOK 
 

 
• Családban együtt élő nagykorú személyek három havi nettó jövedelemigazolása – csatolandó 

 
• Családtámogatásokról szóló (CSED, GYED, GYES, GYET, családi pótlék, árvaellátás stb.) 

igazolás/szelvény/(teljes) bankszámlakivonat - bemutatandó 
 

• 16. életévét betöltött gyermek esetében tanulói jogviszony igazolás - csatolandó 
 

• a gyermek(ek) bizonyítványának másolata, aki(k)re az ösztöndíjat igényli - csatolandó 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

A Képviselő-testület szociális tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot állapít meg annak a 19. életévét 
be nem töltött alapfokú, vagy középfokú oktatási intézményben tanuló gyermeknek, valamint annak a 24. 
életévét be nem töltött állami fenntartású felsőoktatási intézményben nappali tagozaton – első diploma 
megszerzésére irányuló képzésben – tanuló fiatal felnőttnek, akinek a tanulmányi eredménye a 4,5-ös 
tanulmányi átlagot eléri, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft). 
 
Általános iskolai tanuló esetében első ízben az első osztály elvégzését követően lehet igényelni. 
 
A támogatásra való jogosultságot tanulmányi félévre lehet megállapítani a kérelem benyújtását megelőző 
tanulmányi félévre vonatkozó bizonyítványban rögzített átlageredmény figyelembevételével. 
 
A szociális tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmet tanulmányi félévente meg kell újítani. 
 
A szociális tanulmányi ösztöndíj mértéke gyermekenként 5.000,-Ft/hónap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Adatkezelési tájékoztató 
 

 
I. Előzetes tájékoztatás az adatkezelés megkezdése előtt 

 

A tájékoztató célja az adatvédelmi szabályok betartása, a vonatkozó jogok érvényesítésének és kötelezettségek 
teljesítésének elősegítése. 

 
Jelen tájékoztató a Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., a továbbiakban: Adatkezelő) előtt 
kezdeményezett eljárás megindítása iránti kérelem benyújtását követően megszerzett és kezelt adatokra vonatkozik. 
  
    A jelen tájékoztatót az adatkezelő a www.gyal.hu honlapon teszi közzé.  

 

Gyál Város Önkormányzata, mint adatkezelő a Kérelmező/érintett, valamint a kérelemben szereplők személyes 
adatait kizárólag a kérelemmel összefüggő feladatok ellátása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint az ügyfelek 
értesítése céljából kezeli. 
 
    Az adatok a Kérelmező/érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem 
kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. 
 
II. A személyes adatok kezelésének jogalapja, időtartama:  
A személyes adatok kezelésének jogalapja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §-a, 
valamint a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II.28.) sz. önkormányzati rendelete. 
 
Az adatokat az adatkezelő – papír alapon – legfeljebb a rendeletben meghatározott határidőig kezeli. 
 
 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 
 

II. Az érintett jogai a kezelt adataival kapcsolatban  

 

• Az érintett tájékoztatásához való jog  
• A zároláshoz való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog 
• A tiltakozáshoz való jog 
• A törléshez és az „elfeledtetéshez” való jog 
• A helyesbítéshez való jog 

 
Ön az adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az 
Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az 
Adatkezelő a kérelmében foglaltak alapján legfeljebb 30 napon belül az adatait helyesbíti, amelyről az Ön által 
megadott elérhetőségen keresztül írásban értesítést kap. 
 

 
Jogorvoslati lehetőségek 

 
1. Hatósági jogorvoslathoz való jog 

 
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., a 
továbbiakban: Hatóság) vizsgálatát kezdeményezheti az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata 
céljából. 
 

2. A bírósági jogorvoslathoz való jog 
 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében, Ön az Adatkezelő ellen a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait 
a személyes  adatok  kezelésére  vonatkozó, jogszabályban  vagy  az  Európai  Uniókötelező  jogi  aktusában  
meghatározott  előírások megsértésével kezeli.  

 

IV. Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) címre, vagy elektronikusan közvetlenül az adatvédelmi tisztviselő 
részére, adatvedelem@gyal.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az 
Ön által meghatározott címre. 

 
 


