A pályázat kötelező mellékletei:
a)
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első
félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában
csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A
felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik
szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt
köteles megnevezni.
b)

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c)

A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
-

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Szabályzat 1. melléklete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről:
A pályázó nyilatkozata a vele egy háztartásban élők jövedelméről*
Alulírott ___________________ /név/ __________________________ /szül.hely, idő/
__________________________ /anyja neve/ Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat
2021. évi fordulójára benyújtott pályázatommal kapcsolatban felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy
lakóhelyem 8151. Szabadbattyán, ____________________ utca _____ szám.
Az egy háztartásban élők száma összesen: ____
fő
Jövedelmi adatok:
Jövedelmek típusai

A pályázó
jövedelme

A pályázóval közös háztartásban élő személyek jövedelme

1.

2.

3.

4.

5.

Összesen:

1.Munkaviszonyból
és
más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
2.
Társas
és
egyéni
vállalkozásból, őstermelői, illetve
szellemi
és
más
önálló
tevékenységből származó
3.Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
4.
Nyugellátás
és
egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ______,- Ft/hó.
A csatolt jövedelemigazolások száma: ____ db
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíjrendszer elbírálási eljárásában történő felhasználásához, kezeléséhez.
Szabadbattyán, ______ /név/ ________________ /hónap/ ____ /nap/
_________________________
a pályázó aláírása
* Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

