
A Siófok Város Ösztöndíj iránti pályázat 

 

Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat 
 

1. Jövedelemnyilatkozat: 

  

 

1.1.A kérelmező havi jövedelme forintban: 

(a jövedelmek összegét nettó összegben kérjük feltüntetni) 

 

Kérelmező neve: 

 

 JÖVEDELEM TÍPUSA                                                                                     

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 

jövedelem Ft 

Ebből: 

Közfoglalkoztatásból származó Ft 

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,  

illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó Ft 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások  Ft 

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű  

rendszeres szociális ellátások Ft 

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások Ft 

Egyéb jövedelem (pl.: tartásdíj, ösztöndíj) Ft 

ÖSSZES JÖVEDELEM  Ft 

 

 

1.2.A kérelmezővel egy háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban:  

 

 

A kérelmezővel egy háztartásban élő személy neve:  

A kérelmezővel való rokoni vagy egyéb kapcsolat megnevezése: 

 

JÖVEDELEM TÍPUSA                                                                                     

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Ft 

Ebből: 

Közfoglalkoztatásból származó Ft 

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó Ft 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások  Ft 

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Ft 

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások Ft 

Egyéb jövedelem (pl.: tartásdíj, ösztöndíj) Ft 

ÖSSZES JÖVEDELEM   



 

 

A kérelmezővel egy háztartásban élő személy neve:  

A kérelmezővel való rokoni vagy egyéb kapcsolat megnevezése: 

 

JÖVEDELEM TÍPUSA                                                                                     

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Ft 

Ebből: 

Közfoglalkoztatásból származó Ft 

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó Ft 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások  Ft 

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Ft 

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások Ft 

Egyéb jövedelem (pl.: tartásdíj, ösztöndíj) Ft 

ÖSSZES JÖVEDELEM   

 

A kérelmezővel egy háztartásban élő személy neve:  

A kérelmezővel való rokoni vagy egyéb kapcsolat megnevezése: 

 

JÖVEDELEM TÍPUSA                                                                                     

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Ft 

Ebből: 

Közfoglalkoztatásból származó Ft 

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó Ft 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások  Ft 

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Ft 

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások Ft 

Egyéb jövedelem (pl.: tartásdíj, ösztöndíj) Ft 

ÖSSZES JÖVEDELEM   

 

 

1.3.   A háztartásban egy főre jutó havi nettó jövedelem: ........................ Ft/hó. 

 

 


