
 

 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 

ZOMBOR VÁROS 
OKTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 

 

PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS A VÁROSI ÖSZTÖNDÍJ MEGSZERZÉSÉRE 

ZOMBOR TERÜLETÉN TANULÓ EGYETEMISTÁK RÉSZÉRE  

A Középiskolás tanulók és felsőoktatási hallgatók jóléti ellátásáról szóló törvény 3. és 11a. 
szakasza alapján (a SzK Hivatalos Közlönye 2010/18.,2013/55. és 2018/27) és a Zombor város 
területéről származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló határozat 16. szakasza (Zombor város 
Hivatalos Közlönye 2013/10 és 2015/5) alapján nyújtom be kérelmemet egyetemi ösztöndíj 
odaítélésének céljából. 
 A kérelemhez csatolom: 
SSZ Dokumentumok Форма документа 

1  
Rövid életrajz 

Eredeti példány 

 

2. Bizonylat a felsőoktatási intézménybe való beiratkozásról illetve az egyetem 

következő évének beírásáról  

Eredeti példány 

 

3. Az iskolai eredmény hitelesített bizonyítványa a középiskola minden osztályára 

az egyetem első évét beíró tanulók részére illetve a jegyek átlagának 

bizonylata a lehalgatott évekre az egyetemi tanulók esetében akik a II, III,IV,V 

és VI egyetemi évet írják be.  

Eredeti példány 

 

4. Az egyetem igazolása, hogy az egyetemista az SZK állami költségvetésének 

terhén tanul és, hogy első alkalommal írja be a meghatározott évet az 

egyetemen, az egyetemisták esetében pedig akik a II, III,IV,V és VI egyetemi 

évet írják be igazolás arról is, hogy nem halasztott évet   

Eredeti példány 

 

 Az egyetemista hitelelsített nyilatkozata, amelyet anyagi és büntetőjogi 

felelőssége tudatában adott   

Eredeti példány 

 

6. A személyi igazolvány fénymásolata vagy a chippel ellátott személyi 

igazolvány kivonata  
Fénymásolat 

 
Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található 

szabályzatát (A SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra kerülő 

eljárásban az ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek 

a hivatalos nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon esetek kivételével amikor az 

ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig 

nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges adatokat, az eljárás megindításához szükséges 

kérelem hiányosnak tekinthető. 

Megjegyzések: 

A Városi Közigazgatási Hivatal szerződést köt az ösztöndíjazásról a kiválasztott jelentkezőkkel.  

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 
____________________________________  

 az egyetemista neve és vezetékneve 

 

 JMBG/SZSZ és cím  

  

 

 A felsőoktatási intézet elnevezése és a jelenlegi egyetemi tanév 

 
 

 Elérhatőségi telefon 

 

 

 Aláírás  

 



 

ŰRLAP 1  
 

Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található 

szabályzatát (a SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra kerülő 

eljárásban az ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek a 

hivatalos nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon esetek kivételével amikor az 

ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig 

nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérelem 

hiányosnak tekinthető. 

 
Az eljárást a______________________________________________nyújtom be jogérvényesítés céljából a 
_____________________     ennek kapcsán adom az alábbi 
 

NYILATKOZATOT 
 

I  Egyetértek vele, hogy az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek a 
hivatalos nyilvántartás részei és amelyek szükségesek a döntési folyamatban, ezen adatokat begyüjtheti és 
feldolgozhatja. 1  
 

................................................ 
               (hely) 

.................................év                                                                                           ................................................ 
    (dátum)                                                                                               (a nyilatkozatot adó személy aláírása) 

 
 

II Az illetékes szerv köteles betekintést végezni az adatokba, azokat begyűjteni és feldolgozni, ennek ellenére 
kijelentem, hogy az eljárás szükségére önállóan szerzem be: 2 
 
 а) minden személyes adatot a tényekről amelyek a hivatalos jegyzőkönyv részei és amelyek nélkülözhetetlenek a 
döntéshez. 

 
 b) a következő adatokat:3 
 

1. ............................................................................................................................................. 

2........................................................................................................................................... 

3............................................................................................................................................. 

4............................................................................................................................................. 

Tudatában vagyok annak, hogy ha a felsorolt személyes adatokat, amelyek nélkülözhetetlenek az illetékes szerv 
döntéséhez, nem nyújtom be ...................4napon belül, az eljárás megindítására irányuló kérelmet a szerv 
hiányosnak fogja tekinteni.  
 

 
..........................................  

                          (hely) 
..........................................                                                                                   ................................................ 
                (dátum)                                                                                    (a nyilatkozatot adó személy aláírása) 

 

 

                                                
1 A Személyes adatok védelméről szóló törvény 13. szakaszával összhangban (a SzK Hivatalos Közlönye 97/08., 
09/104. – másik törvény, 12/68. – AB határozata és 12/107. szám) a hatóság az érintett személy hozzájárulása 
nélkül dolgozza fel az adatokat, ha az adatfeldolgozás a törvényben meghatározott jogkörébe tartozó teendők 
ellátásában a nemzet- vagy közbiztonsági érdek, valamint az ország védelmi érdekének érvényesítése, 
bűncselekmény megakadályozása, felfedése, vizsgálata és üldözése, az állam gazdasági, illetve pénzügyi 
érdekeinek, egészség és erkölcs védelme, jog és szabadság, valamint egyéb közérdek védelme miatt 
elengedhetetlen, egyéb esetekben pedig az érintett személy írásbeli hozzájárulása alapján. 
 

2 Be szükséges keretezni a betűt a választott opció előtt  
3 Csak az esetben kell kitölteni ha az ügyfél az általa kérelmezett eljárás során kifejezetten kijelenti, hogya 
személyes adatoknak amelyek a hivatalos nyilvántartás részei és amelyek szükségesek a döntési folyamatban 
csak egy részét   szerzi be önállóan.  
4 A  szerv tölti ki aki a benyújtáskor határidőt szab ki, azaz legkésőbb 8 napon belül. 


