ADATLAP
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához
A., Személyi adatok
1./ Pályázó családi és utóneve.................................................................……...........
Anyja neve: .............................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................
Lakóhely: .........................................................................................................……
Tel. szám: …...................................................................................................……
2./ A pályázóval közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:
Hozzátartozók

Név

Szül.hely, idő

Anyja neve

Havi nettó
jövedelem

Rokonsági fok

Pályázó
Szülő
Szülő
Egyéb közösháztartásban
élők
(testvér,
nagyszülő)
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B., Jövedelmi adatok:
A jövedelem típusa

A pályázó
jövedelme

Közös háztartásban élők jövedelme
Összesen
szülő

szülő

egyéb rokon

Munkaviszonyból, és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
Társas
és
egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más
önálló
tevékenységből
származó
Táppénz, a gyermek
ellátásához gondozásához
kapcsolódó támogatások
(GYED, GYES, GYET,
családi pótlék,
gyermektartásdíj,
árvaellátás)
Nyugellátás,
baleseti
nyugellátás,
egyéb
nyugdíjszerű ellátások
Önkormányzat
és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem:………………………………Ft/hó
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C., Nyilatkozat a család vagyoni körülményeiről
alapterülete (m2)

címe

becsült forgalmi értéke

A pályázó, ill. családja
által lakott ingatlan

A pályázó, ill családja lakott ingatlanon kívüli :
címe

alapterülete ( m2)

becsült forgalmi
értéke

hasznosításból
származó
jövedelem Ft/év

ház
lakás
garázs
nyaraló
telek
föld
egyéb
Jármű

Típusa

Gyártási éve:

Forgalmi értéke:

Szerzés ideje:

személygépkocsi
személygépkocsi
tehergépkocsi

D., Egyéb szociális indokok:
A kérelmet az alábbi szociális indokok alapján kérem támogatni:
(a megfelelő aláhúzandó)
 a pályázó krónikus betegségben szenved
 a pályázóval egy háztartásban él(nek), - 18. év alatti(ak) vagy felsőfokú
oktatási intézményben tanul(nak), - testvére(i), féltestvére(i)
 a pályázó gyermeket nevel
 a pályázó árva, félárva, állami gondozott, gyámolt
 az eltartó vagy szülő munkanélküli, vagy öregségi nyugellátásban
részesül
 a családban folyamatos ellátást igénylő beteg, vagy rokkant van.
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Tiszakeszi Polgármesteri Hivatal a pályázattal
kapcsolatban közölt adataimat nyilvántartsa.
Tudomásul veszem, hogy a pályázati döntés ellen fellebbezési jogom nincs.

Tiszakeszi, 2012………………………..

…………………………………….
kérelmező
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A pályázathoz mellékelni kell:
-

-

-

-

pályázónak a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti
iskolalátogatási igazolása
testvér iskolalátogatási igazolása
munkáltatói igazolás (1 havi, és 1 hónapnál nem régebbi)
vállalkozó jövedelemigazolás + adóhatós igazolása
családi pótlékról szelvény vagy folyószámla kivonat (utolsó havi)
nyilatkozat gyermektartásdíjról
a tartós betegségről, vagy ápolásról való háziorvosi vagy szakorvosi igazolás
válásról jogerős bírósági végzés,
a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző utolsó havi nettó átlagkeresetéről kiállított munkáltatói igazolás
a társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem
benyújtását utolsó havi kifizetett ellátást igazoló szelvény, vagy a folyósító
szerv igazolása az ellátás havi összegéről
munkanélküli járadék folyósítása esetén a megállapító határozat egy
példánya, vagy a kérelem benyújtását megelőző utolsó havi postautalvány egyegy példány
egyéni vállalkozó és őstermelői igazolvány egy-egy példánya
egyéni vállalkozó és őstermelői igazolvánnyal rendelkező személyek esetén
nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző hat hónap nettó átalagjövedelméről
gyermektartásdíj fizetési kötelezettség esetén a jogerős bírósági határozat,
vagy teljes bizonyító erejű magánokirat bemutatása mellett a ténylegesen
befizetett tartásdíj utolsó három havi átvételét bizonyító elismervény, vagy a
postai feladóvevény
egyéb, nem rendszeres jövedelmek, illetve jövedelemmel nem rendelkező
személyek esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző hat hónap nettó
átlagjövedelméről.

Vagyonnak minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdése b), ba), és bb) pontja szerinti az a
hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek különkülön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000 Ft-ot), vagy együttes forgalmi
értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
(2.280.000 Ft) meghaladja.
Az Szt. szerint nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett
személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott
ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
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