
Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz 
Beérkezési határidő: 2017. Március 30. 

 
Kérjük, az Adatlapot a valóságnak megfelelően töltse ki, mert az igazságos elbírálás csak így garantálható. Az Adatlap                 
kitöltésével a kérvényező vállalja, hogy az adatok valódiságát környezettanulmány újtán, szúrópróba-szerűen           
ellenőrizhetjük. Amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, a kérvényezőnek a teljes támogatási összeget               
vissza kell fizetnie, továbbá a következő évben sem kérhet támogatást. 
A pályázatot az iskola részére, vagy közvetlenül a Szociális Bizottsághoz lehet benyújtani papíron, vagy elektronikus 
formában az alábbi címre: szocialis@zugloiwaldorfiskola.hu 
 
A tanulóval kapcsolatos adatok: 

Név 

Osztály 

Születési időpont 

 
A pályázatot benyújtó szülő adatai: 
 

Név 

Postázási cím 

Elérhetőségek Telefon, email: 

 
Miért van szüksége támogatásra? 
 
⃞  A Zugoly Waldorf Iskolában fizetendő szülői hozzárjárulás összege tartósan meghaladja a család teherviselő képességét. 
Jelenleg havonta …………………………… Ft-ot tudnánk fizetni. 
 
⃞  Átmenetileg nem tudja a család kifizetni a Zugoly Waldorf Iskolában fizetendő szülői hozzárjárulás összegét. Jelenleg 
havonta …………………………… Ft-ot tudnánk fizetni. 
 
Kérjük, pár sorban írjon szöveges indoklást arról, hogy miért van szüksége támogatásra. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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A jövedelmi és vagyoni helyzet bemutatása 
 
A közös háztartásban élő személyek bemutatása: 

 Név Életkor  Együttélési 
viszony * 

Foglalkozás ** Jövedelemmel 
rendelkezik 
(I/N) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

* házastárs, élettárs, rokon, gyermek (nevelt gyermek) 
** aktív foglalkozás (szakma)/ tanuló/ nyugdíjas/ eltartott 
 
A közös háztartásban élők nettó jövedelme:  

I. Rendszeres havi jövedelmek 

sorszám*** 1 2 3 4 5 6 7  

        összesen 

munkaviszonyból 
(béren kívüli 
juttatásokkal együtt) 

        

Mellékfoglalkozásból, 
megbízásból 

        

vállalkozásból         

családi pótlék 
(nevelési ellátás, 
iskoláztatási tám.) 

        

nyugdíjból, segélyből, 
egyéb ellátásból 

        

bérleti díjból         

tartásdíjból         

egyéb: 
 

        

*** jövedelmet szerző sorszáma az előző tábla alapján 
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II. Nem rendszeres jövedelmek éves szinten: 
 

sorszám*** 1 2 3 4 5 6 7 összesen 

munkaviszonyból 
(prémium, jutalék, 
jutalom, stb.) 

        

vállalkozásból 
(osztalék, 
vállalkozói kivét) 

        

befektetésekből 
(kamat, osztalék) 

        

egyéb: 
 

        

*** jövedelmet szerző sorszáma az eső tábla alapján 
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Lakhatással kapcsolatos havi átlagos kiadások Ft/hó 

Rezsi költségek összesen: 
energiaköltségek (áram, gáz, fűtés), víz- és csatornadíj, 
szemétszállítási díj, társasházi közös költség, bérleti díj 
(pl. lakbér, albérleti díj), vezetékes távközlési 
szolgáltatások (telefon, internet, kábel-tv) 

 

egyéb kiadások (pl. lakás- és vagyonbiztosítás, adók), 
kérjük megnevezni:  

 

 
Havi rendszeres megélhetési költségek (a lakásfenntartáson felül) Ft/hó 

élelmiszer, napi háztartási cikkek  

Tömegközlekedés (nem munkáltató által megtérített)  

üzemanyag a gépjármű(vek)be (nem munkáltató által 
megtérített) 

 

a gyermekek intézményi ellátásához kapcsolódó díjak 
(pl.: tandíj, bölcsődei, óvodai díj) 

 

egészségügyi kiadások (pl.: gyógyszerek és rendszeres 
ápolási költségek) 

 

mobiltelefon költségek (nem munkáltató által térített)  

 
A megélhetésen felüli rendszeres havi kiadások 

 havi összege lejárat időpontja 

lakással kapcsolatos hitel / lízing 
(amelyikben laknak) 

  

gépjármű vásárlási hitel / lízing   

áruvásárlási hitel, személyi kölcsön   

egyéb tartozásokkal (pl.: adó) 
kapcsolatos kötelezettségek 

  

tartásdíj   

havi rendszeres megtakarítás, kérjük 
megnevezni, és feltüntetni, hogy 
önkéntes, vagy kötelező  
(pl. életbiztosítás, lakáskassza):  
…………………………………... 
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Vagyoni viszonyok 
A lakhatásra szolgáló ingatlan 

Címe  

tulajdoni viszonya (tulajdonos, haszonélvezetében van, 
tulajdonos hozzátartozója, bérlő/albérlő) 

 

jellege (lakás többlakásos épületben, családi ház/házrész, 
egyéb) 

 

Lakás alapterülete (nm) Szobák száma (db) 

A lakáshoz tartozó földterület mérete, ha van (nm)  

Az ingatlan becsült forgalmi értéke (Ft)  

 
Egyéb vagyon 

Gépjárművek száma (család használatában)  

egyéb (ingatlanok)*  

* lakás, családi ház, társasüdülő, üdülő, garázs, vállalkozási célú ingatlan, zárkert, termőföld, erdő, egyéb 
 
Az előző évben volt-e a család plusz költséggel járó nyaraláson, síelésen? 
⃞  Nem volt ⃞  Belföldön ⃞  Külföldön 
 
Nyilatkozom arról, hogy 
⃞  nincs elmaradásom a fenntartó felé ; 
⃞   a fenntartóval megállapodást kötöttem tartozásaim rendezésére; 
⃞   tartozásaim rendezésére még nem született megállapodás a fenntartóval. 
 
Nyilatkozom arról, hogy az adatlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki. 
 
 
 
Kelt: 

…………………………………………….. 
kérvényező aláírása 

 
Adatvédelmi nyilatkozat 
A Zugoly Waldorf Iskola (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 177-179.) garantálja, hogy a pályázatban résztvevők személyes és egyéb adatait                   
bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra: 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során 1998. évi VI. törvény. 
A pályázati adatlap aláírásával az aláíró a fenti Adatvédelmi nyilatkozatot elfogadja, és adatainak tárolásához hozzájárul. 
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