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BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJ PÁLYÁZAT MELLÉKLETEI:

1.
a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó,
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Név, születési név:

Születési idő,
rokonság
megjelölése:

Anyja neve:

Családi
állapota:

Foglalkozás:

A kérelmező lakásának használati jogcíme: (tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezet,
szívességi lakáshasználó, egyéb): ………………………………………………………………
Lakás nagysága ……………………….m²
A háztartás költsége: ……………………..Ft.
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A pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó,
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
JÖVEDELEMNYILATKOZATA A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ HÓNAP
JÖVEDELMÉRŐL
Munkaviszonyból származó jövedelem esetén az előző hónap nettó munkabérének munkáltatói igazolását, más
nem bérjellegű rendszeres havi jövedelmek esetén az utolsó három havi szelvény, egyéni- vagy társas
vállalkozásból származó jövedelmek esetén az APEH igazolást, egyéb jövedelem esetén az annak összegét igazoló
okiratot kérjük csatolni!

A jövedelem típusai

A kérelmező A házastárs
jövedelme
(élettárs)
jövedelme

Szülő( apa),
gondviselő
jövedelme

Egyéb
Egyéb
Szülő(anya)
gondviselő hozzátartozó hozzátartozó
jövedelme

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
Egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből származó
jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű
ellátások
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Önkormányzat vagy Járási
Hivatal
által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű
kifizetések, stb.)

9. A család összes nettó
jövedelme

Egy hónapra jutó nettó jövedelem __________________________ Ft
Egy főre jutó nettó havi jövedelem: __________________________Ft

3

Vagyonnyilatkozat
I. A pályázó személyi adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
II. A pályázó és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1.

Lakástulajdon

és

lakótelek-tulajdon

(vagy

állandó,

illetve

tartós

használat):

címe:

...................................város/község .............................................út/utca.................... hsz. alapterülete:
....................m², tulajdoni hányad: ......................, a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi
érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2.

Üdülőtulajdon

és

üdülőtelek-tulajdon

(vagy

állandó,

illetve

tartós

használat):

címe:

.................................
város/község............................................út/utca................hsz.
hányad:

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

a

szerzés

ideje:

alapterülete:

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

év

.................m²,tulajdoni

Becsült

forgalmi

érték:*

................................................. Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése

(zártkerti

építmény,

műhely,

üzlet,

műterem,

rendelő,

garázs

stb.):

.................................................címe:
..............................................város/község.............................................út/utca....................hsz.,
alapterülete: ..............m²,tulajdoni hányad:.......................,a szerzés ideje:………................év Becsült
forgalmi érték:* .................................. Ft
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4.

Termőföldtulajdon

(vagy

állandó

használat):

megnevezése:

..................................................címe:..........................................város/község……........................út/utca
....................hsz. alapterülete: .............m²,tulajdoni hányad:.................., a szerzés ideje:.....................év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
………………………………..
aláírás
………………………………………..

………………………………………… …………………………………………..
aláirások

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat
megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban
feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam
hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

5
NYILATKOZATOK
1. Alulírott:
_______________________________________________________________(név)
a pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró
Nyírbátor Város önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat
és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj
időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj
időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése
céljából történő továbbításához.
Nyírbátor, 201_______________________
__________________________________
pályázó aláírása

2.) Alulírott, mint kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában kinyilatkozom, hogy
 Gyermektartásban
 Árvaellátásban
részesülök
nem részesülök
Nyírbátor, 201__________________________
___________________________________
aláírása

3.) Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy egyedülálló vagyok
(hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él – kivéve, ha élettársa van!)
Nyírbátor, 201________________________
____________________________________
aláírása
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4) Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az elmúlt hónapban
rendszeres jövedelemmel nem rendelkeztem.
Alkalmi munkából származó jövedelmem összege havonta: ________________________ Ft
Nyírbátor, 201_______________________
____________________________________
aláírása
5.) Alulírott …………………………………… (név), ………………………………….
(sz.hely),
……………………………………. (sz.idő), ………………………………………….(an.),
Nyírbátor, ……………………………………………… szám alatti lakos nyilatkozom, hogy
igen *
őstermelői igazolvánnyal

rendelkezem.
nem*

A velem közös háztartásban élő családtagjaim közül az alábbiak rendelkeznek őstermelői
igazolvánnyal:

Név: ………………………………………..

lakcím: …………………………………...
…………………………………...

Név: ………………………………………..

lakcím: …………………………………...
…………………………………...

Nyírbátor , 201. …………… hó, …………..nap
……………………………………
aláírás
* A kívánt rész aláhúzandó.

