RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ
KÉRELEM

Iktatószám:

a Debreceni Egyetem 2019/2020-as tanévben beiratkozott hallgatói számára
Kar:

Név:

Szül. dátum:

Neptun-kód:

Állampolgárság:

Kérvénytípus kódja:

Állandó lakhely - település:

[ S ] – Szociális ösztöndíj

utca, házszám:

E-mail cím:
Technikai azonosító:

---------------------Tagozat:

Finanszírozás:

Anyja neve:
irányítószám:
Mobilszám:
Értesítési cím: csak online értesítés a megadott e-mail címre

Nem tartozik egyik csoporthoz sem

Árva

-

Félárva

-

Fogyatékossággal élõ

Családfenntartó

-

Nagycsaládos

-

Halmozottan hátrányos helyzetû

-

Hátrányos helyzetû

Név

-

Rokonsági fok Életkor

Foglalkozás és munkahely vagy
vállakozási tevékenység

Éves bruttó
jövedelem*
Ft

A PONTOZÓK TÖLTIK KI!
Ft

Eltartói:

Ft

Jöv.(eFt):

Ft
Táv.(km):
Ft
Eü. pont:

Ft

Megjegyzés:

Ft
A szociális helyzeteddel kapcsolatos egyéb közölnivalód (pl. egészségügyi probléma, lásd a kitöltési útmutatót.):

NYILATKOZAT
Kivonat a DE hallgatói által fizetendõ díjak és térítések, valamint a részükre nyújtható egyes támogatások szabályzatából:
4. § (1) E szabályzat alkalmazásában
g) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejû felsõfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevõ hallgató, aki
ga) államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy
gb) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre;
11. § (1) Az egyes hallgatói juttatásokra az egyes képzési formákban részt vevõ hallgatók az alábbiak szerint jogosultak:
f) a rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj jogcímeken a szociális juttatásra jogosult hallgató részesülhet támogatásban.
1. Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az e kérõlapon általam közölt adatok és a csatolt okmányok a valóságnak megfelelnek, illetve azok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.
2. Kijelentem továbbá, hogy a fenti szabályok alapján a 2019/2020-as tanévben rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult leszek.*
3. Tudomásul veszem, hogy a szociális ösztöndíj iránti kérelmem eredményérõl postai úton értesítést nem kapok. Az eredményeket a KFSZB elektronikus úton hozza tudomásomra.
4. Hozzájárulok, hogy az általam benyújtott pályázati lapon és a hozzá csatolt igazolásokon szereplõ összes személyes adatot a Debreceni Egyetem Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottsága, a Debreceni
Egyetem Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja és a Debreceni Egyetem Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Bizottsága a kollégiumi felvételre és a rendszeres szociális ösztöndíj megállapítására
vonatkozó határozatok meghozatalához, továbbá az ezen határozatokkal összefüggõ jogorvoslati vagy méltányossági határozatainak meghozatalához felhasználja.
5. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletére vonatkozó tájékoztatót elolvastam, megértettem és az abban foglaltakat tudomásul vettem.

...............................................................
a nyilatkozó saját kezû aláírása

..........................................., . ...............................

* Valótlan nyilatkozat beadása esetén a nyilatkozót a rendszeres szociális ösztöndíj eljárásból kizárjuk. A jogosulatlan igénybe vett szociális ösztöndíjat a hallgató köteles visszafizetni.

Aláírás nélkül a kérvény érvénytelen!
1/1 oldal

