HARGITA MEGYEI DIÁKOK A KÖZÖSSÉGÉRT ÖSZTÖNDÍJ A 2016–2017-ES TANÉVRE
A pályázat leadásához szükséges dokumentumok listája
-

igazolás a hallgatói jogviszonyról;

-

önéletrajz;

-

a személyazonossági igazolvány másolata;

-

a közösségi tevékenységet igazoló dokumentum – kézzel írott igazolás a tevékenység vezetőjétől
(pl. ha valaki egy civilszervezet tagja, akkor annak a szervezetnek az elnöke vagy alelnöke által
írt igazolás a pályázó tevékenységéről, megjelölve a tevékenység periódusát is);

-

kézzel írott ajánlás az oktatási intézmény igazgatójától/aligazgatójától/tanárától;

 szociális helyzetet igazoló dokumentumok:
1. Minden esetben szükséges: 1. az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati
igazolás, 2. igazolás a mezőgazdasági nyilvántartás alapján
2. Jövedelem: 1. munkahellyel rendelkező szülők esetében: a szülők munkáltatója által
kiállított fizetési igazolás a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozóan; 2.
munka nélküli szülők esetében / háztartásbeli szülők esetében: igazolás a pénzügyi
hivataltól arra vonatkozóan, hogy nincs jövedelme; 3. betegnyugdíjas/nyugdíjas szülők
esetében: nyugdíjas-igazolvány és egy 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény
másolata; 4 . elvált szülők esetében: a válásról szóló bírósági végzés fénymásolata; a
gyermektartás összegének igazolását kérjük a kifizetést igazoló 3 hónapnál nem régebbi
bizonylat másolatával (bankszámlakivonat, postai szelvény) – egyéb esetben az eltartó
szülő nyilatkozatát kérjük a gyermektartás összegéről; 5. elhunyt szülő(k) esetén: a
halotti anyakönyvi kivonat másolata, özvegyi/öröklött nyugdíj összegének igazolása (ha
van).
3. Testvérek száma: 1. Ha még nem jár iskolába (7 éven aluli), akkor a születési anyakönyvi
kivonat fénymásolata szükséges. 2. Ha iskolába jár, iskolalátogatási/hallgatói jogviszony
igazolás benyújtása szükséges. 3. Ha az egy háztartásban élő testvér dolgozik, eltartott
testvérként nem vehető figyelembe. Ebben az esetben az ő jövedelmét is igazolni kell
(az eltartók jövedelmének igazolásával azonos módon). 4. Az egy háztartásban élő
testvér munkanélküliségének igazolása is a fent leírt módon történik.
4. Lakáskörülmények (a pályázó bentlakásban, albérletben lakik, vagy ingázik) – bentlakás:
bentlakási belépő (ha van) és bentlakási díj befizetését igazoló bizonylat; albérlet: a
bérleti szerződés másolata; ingázás: a távolsági bérlet fénymásolata.
5. A családban igazoltan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő hozzátartozó:
kezelőorvosi igazolás a betegségről.
6. Ha a pályázó árva, félárva: a halotti anyakönyvi kivonat másolata.
7. Ha a pályázó állami gondozott: az állami gondozottságról szóló igazolás.

-

tanulmányi átlagot igazoló dokumentum – leckekönyvi kivonat (foaie matricolă)

-

dolgozat, amelynek azt is kell tartalmaznia, hogy a megnyert összeg 10%-át a nyertes tanuló
mire fordítja majd a közösségében;

-

pályázati űrlap kitöltve, aláírva.

