JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Melyet a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz töltöttem ki!

A) SZEMÉLYI ADATOK:
A pályázó neve:
születési neve:
születési helye, ideje:
anyja születési neve:
bejelentett lakóhelyének címe (irányítószám, település,
utca, házszám):
adóazonosító jele:
telefonszáma, e-mail címe:
Ha nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:
A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:

6. A pályázóval egy háztartásban lakók száma:

___________ fő

A pályázón kívül, a vele egy háztartásban lakó személyek felsorolása:
Neve
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Születési ideje

Rokoni kapcsolata a
kérelmezővel

A jövedelem típusai

1.Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
ebből:
közfoglalkoztatásból
származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből
3. Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások
5. Önkormányzati,
járási hivatal és
munkaügyi szervek
által folyósított
ellátások.
6. Egyéb jövedelem
7. A háztartás havi
nettó jövedelme
összesen:

A pályázó
jövedelme

a) pontban
szereplő

JÖVEDELMI ADATOK
Az előző oldalon szereplő egy háztartásban lakók jövedelme
b) pontban c) pontban d) pontban
e) pontban
f) pontban
szereplő
szereplő
szereplő
szereplő
szereplő

g) pontban
szereplő

Forintban
összesen

A háztartás összes havi nettó jövedelme ____________________ Ft, az ez alapján számított
egy főre jutó havi nettó jövedelem: __________________ Ft/hó.

Alulírott
büntetőjogi
felelősségem
tudatában
kijelentem,
jövedelemnyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

hogy

jelen

Tudomásul veszem, hogy amennyiben hamis adatokat közlök, az a pályázatból történő
kizárásomat eredményezi.

Dátum: __________________________________

____________________________________________
a pályázó aláírása

__________________________________________
törvényes képviselőjének aláírása
(kiskorú pályázó esetén)
__________________________________________
Cselekvőképes egy háztartásban élők aláírásai

TÁJÉKOZTATÓ A JÖVEDELEMNYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
•

•
•
•

•
•

•

Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban, lakcímet igazoló hatósági
igazolványban szereplő lakóhely, tartózkodási helyként a bejelentett tartózkodási
helyet kell feltüntetni.
Az egy háztartásban lakók jövedelmét személyenként kell feltüntetni.
A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelem kivételével a kérelem benyújtását
megelőző hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.
A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában
szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.
Az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyenlő: a háztartásban lakók havi nettó
összjövedelme osztva a személyek számával.
A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a háztartásban együtt lakó
cselekvőképes személyeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele
közös háztartásban lakó személy nem cselekvőképes, helyette a törvényes
képviselője jogosult az aláírásra.
Abban az esetben, ha Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítőjén a januári ellátás
összegénél alacsonyabb összeg kerül átutalásra, jövedelemigazolásként csak a
Nyugdíjfolyósító által kiállított igazolás fogadható el – ennek beszerzése iránt a
kérelmezőnek kell intézkednie, mivel feltételezhető, hogy a nyugdíjszerű ellátást
levonás terheli.

Csatolandó mellékletek:
1. Munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatói
igazolás a kérelem benyújtását megelőző három hónap részletes jövedelméről.
2. Ha a 18. életévét betöltött pályázó vagy a vele egy háztartásban élő igazolható
rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, ebben az esetben, ennek igazolására
Tiszaföldvár Város Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztályán
igényelhető formanyomtatvány.
3. Nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság év eleji értesítője az
előző évi jövedelem összegéről és a január hónaptól esedékes kifizetés összegéről.
4. A nyugellátás, és minden más jövedelemtípus esetén is a kérelem benyújtását
megelőző három hónapban kapott postai szelvények vagy amennyiben az ellátást
folyószámlára folyósítják, az utolsó három havi számlaegyenlege.
5. A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén beleértve az őstermelői tevékenységet is) a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell
figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt
időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos
összegében kell beszámítani.

