JÖVEDELEM-ÉS VAGYONNYILATKOZAT A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJHOZ

A) Személyi adatok
1. A pályázó neve: (születési név is) _________________________________________________________
a) Anyja neve: ____________________________________________________________________
b) Születési helye, ideje: ____________________________________________________________
c) Lakóhelyének címe: ______________________________________________________________
d) Tartózkodási helyének címe: _______________________________________________________
2. A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a pályázóval közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: _____________________ fő
3. A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a pályázóval közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem
számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:

KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ
VISZONYA A KÉRELMEZŐHÖZ

NÉV

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

ANYJA NEVE

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának
igazolására szolgáló iratokat.

-

2

-

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
B) Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A pályázó
saját jövedelme

A pályázóval közös háztartásban élő családtagok
jövedelme

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyból
származó bruttó 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. Munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű kifizetések
stb.)

9. Összes bruttó jövedelem

10. Személyi jövedelemadó vagy előleg
összege
11. Társadalombiztosítási járulék
összege
12. A család összes nettó jövedelme
[9-(10+11)]
13. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (tartásdíj összege)

14. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!
Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv.4. § (1) bek. i)
pontja]

EGY FŐRE JUTÓ HAVI CSALÁDI NETTÓ JÖVEDELEM :

Ft/hó

Összesen
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VAGYONNYILATKOZAT

C) Vagyoni adatok (a családra vonatkozóan kell kitölteni)
I. 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.
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)
címe: .......................................................... város/község ................................................út/utca
........hsz., alapterülete:............... m2, tulajdoni hányad ............. , a szerzés ideje: .................... év. 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.
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
5. Gépjármű
a) személygépkocsi: ................................. típus: .................... , rendszám: ......... , a szerzés
ideje: ............... Becsült forgalmi érték:*** .................. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** ..................Ft.
b) tehergépjármű, autóbusz,: ............... típus: .................. , rendszám: ................. , a szerzés
ideje: .................... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.)
Becsült forgalmi érték:*** ....................... Ft.
III. Összes vagyontárgy
6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): …………..…………….. Ft.

Család: Egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozó: A nagykorú kérelmező, vér szerinti szülei, elvált vagy különélő szülő esetében annak élettársa is. Testvér,
aki 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, vagy aki 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, valamint aki 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik,
nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányait folytat. Korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi,
értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos testvér, valamint a Csjt. alapján eltartott egyéb rokon.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó
- megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes
jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

4
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a
magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt
szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal,
ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor
a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának,
illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék,
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek:
1. a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5)
bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján
történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet)L tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett,a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást
vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges
lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi
intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.
Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.
Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.

Alulírottak hozzájárulunk a nyilatkozatban szereplő adatoknak (személyes- és jövedelmi) a Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíjpályázat elbírálása során történő felhasználásához, kezeléséhez.
Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a JÖVEDELEM-ÉS VAGYONNYILATKOZAT-ban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ………………………………………..
_________________________________________
a nagykorú kérelmező aláírása
__________________________________________
közeli hozzátartozó aláírása

___________________________________
közeli hozzátartozó aláírása

__________________________________________
közeli hozzátartozó aláírása

___________________________________
közeli hozzátartozó aláírása

