1. számú melléklet

Jövedelmi körülményekre vonatkozó nyilatkozat
A háztartásban egy főre jutó havi nettó jövedelem:……………………. Ft/hó.*
A pályázó havi jövedelme forintban:
(a jövedelmek összegét nettó összegben kérjük feltüntetni)
Pályázó neve:
JÖVEDELEM TÍPUSA
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
jövedelem
Ebből:
Közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem (pl.: tartásdíj, ösztöndíj)
ÖSSZES JÖVEDELEM
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Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy egyéb rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezem, egyéb rendszeres pénzellátásban nem részesülök.
A pályázóval egy háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban:
(A pályázóval egy háztartásban élő minden személyre vonatkozóan ki kell tölteni)
A pályázóval egy háztartásban élő személy neve:
A pályázóval való rokoni vagy egyéb kapcsolat megnevezése:
JÖVEDELEM TÍPUSA
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
Ebből:
Közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem (pl.: tartásdíj, ösztöndíj)
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ÖSSZES JÖVEDELEM
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a velem közös háztartásban
élő személyek egyéb rendszeres jövedelemmel nem rendelkeznek, egyéb rendszeres
pénzellátásban nem részesülnek.
*három havi nettó jövedelem átlaga

Önkormányzat által kért „szociális adatok – kiegészítő” mezőinek
tájékoztatója
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Jogosultsági feltétel
Amennyiben a pályázó vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója
egészségi állapota miatt rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, fogyatékossági
támogatásban vagy ápolási díjban részesül
Amennyiben a pályázó a tanulmányai folytatásával kapcsolatban, a kollégiumi férőhely
iránti kérelmének elutasítása miatt albérletben lakik és az albérleti díj igazolt költsége
havonta eléri az 50.000.- forintot
A pályázóval közös háztartásban élő, a vele együtt eltartott
- 18 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
- 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje
szerin tanulmányokat folytató,
- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató
gyermekek száma legalább 3.
A képzési hely és a pályázó lakóhelye közötti távolság eléri az 150 km-t
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Kötelezően becsatolandó okmányok
A rokkantsági ellátást, rokkantsági járadékot, fogyatékossági támogatást
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vagy ápolási díjat megállapító határozat másolati példánya vagy az
pontja szerinti feltétel
ellátást folyósító szerv igazolását az ellátás típusáról és összegéről
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pontja szerinti feltétel

A kollégiumi férőhely iránti kérelmet elutasító okmány másolati
példánya és az albérleti szerződés másolati példánya

A pályázóval közös háztartásban élő, a vele együtt eltartott gyermekek
lakcíméről szóló hatósági igazolványt és iskolalátogatási igazolást.
A képzési hely és a pályázó lakóhelye közötti közlekedési jegy vagy
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bérlet másolati példánya, vagy a helyközi közlekedési vállalat igazolása a
pontja szerinti feltétel
távolságról.
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