
Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 

Makó, 20….… év  ….…………….……..hó  ………nap 

szám mell. 

Hatósági csoport 
Ügyintéző: 
 
 

Előszám: 
 
 

P Á L Y Á Z A T  
 Makó Város Önkormányzat a „Makó számít rád” 

„B” típusú tanulmányi ösztöndíjra  
2019/2020 tanév 

A pályázat benyújtásának határideje 2019. június 14. napja 12 óra 
 
Személyi adatok: 
A pályázó személyre vonatkozó személyi adatok (a személyi igazolványban szereplő adatok): 

Családi és utóneve:   

Születési családi és utóneve:   

Születési helye, ideje:   

Anyja születési családi és utóneve:   

Lakóhely (irányítószámmal együtt):   

Tartózkodási hely:   
Kijelentem, hogy a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek életvitelszerűen. (megfelelő válasz aláhúzandó) 

Állampolgársága:   

Telefonszám:   

E-mail cím:   

A pályázó által végzett szak: 
(kérjük aláhúzni) 

mezőgazdasági gépész technikus 

növényvédelmi szaktechnikus 

gyakorló ápoló, ápoló  

gyógymasszőr 

általános ápoló és egészségügyi asszisztens 
gyermek és ifjúsági felügyelő és családsegítő asszisztens 

szociális ápoló 

logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

közszolgálati ügyintéző, ügykezelő 

kereskedő 

pénzügyi és számviteli ügyintéző 

szoftverfejlesztő 

turisztikai szervező, értékesítő 
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A pályázó által fontosnak tartott egyéb körülmények: ……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hozzájárulok a fenti adatoknak az ösztöndíj pályázatelbírálási eljárás során történő felhasználásához.  
 
Makó, 2019._____________.___. 
 
 ........................................................ 
 pályázó aláírása 
 
Kiskorú pályázó esetén: ………………………………….(név),………………………………………...(lakóhely), 
mint a pályázó szülője/gondviselője hozzájárulok a fenti adatoknak az ösztöndíj pályázatelbírálási eljárás 
során történő felhasználásához. 
 
Makó, 2019._____________.___. 
 
 ........................................................ 
 szülő/gondviselő aláírása 
 
A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat: 

- az intézmény által kiállított előző félévi bizonyítvány másolatát 

- az aktív tanulói jogviszonyra vonatkozó eredeti tanulói jogviszony igazolást 

- lakcímkártya és személyigazolvány másolatát vagy más személyazonosításra alkalmas (fényképet 
és személyes adatokat tartalmazó) okmányt 

A pályázathoz szabadon csatolható dokumentumok: 

- Minden egyéb dokumentum szabadon csatolható mely a Bizottság számára figyelembe vehető lehet 
a pályázók rangsorának megállapítása során (azonos tanulmányi átlag esetén). Ilyen lehet például 
egy tanulmányi versenyen elért helyezést igazoló dokumentum vagy a hátrányos helyzetre 
vonatkozó igazolás.  

A formanyomtatványt a mellékletekkel együtt személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani a 
Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoportján a 6900 Makó, Széchenyi tér 22. földszint 32-
es irodában. Az ügyfélfogadás rendje: 

Hétfő: 8.00-12.00-ig 

Szerda 8.00-12.00-ig 
13.00-17.30-ig 

Péntek: 8.00-12.00-ig 
 
A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a határidő után beérkezett pályázatok nem kerülnek 
elbírálásra. 


