1. melléklet a 249/2020. (IX. 24.) határozattal elfogadott
2021. évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú pályázati kiírásához

Nyilatkozat
az egy háztartásban élők számáról a családban betöltött szerepük megjelölésével
(eltartottak vonatkozásában születési dátum feltüntetése)
Alulírott …………………………………………………… (pályázó) /szül. hely: ………………….., szül. idő: ……………..…………..,
anyja neve: ……………………………………../ nyilatkozom, hogy közös háztartásban az alábbi táblázatban szereplő
személyekkel élek együtt.

NÉV

rokoni vagy egyéb
kapcsolat
(szülő:anya, apa, testvér,
nagyszülő, stb.)

családban
betöltött szerep

születési dátum

(eltartó, eltartott)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak
az ösztöndíjpályázat elbírálása során történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: ……........................, 2020. év ….......... hó ….... nap

……………………………………………….
pályázó aláírása

2. melléklet a 249/2020. (IX. 24.) határozattal elfogadott
2021. évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú pályázati kiírásához

Nyilatkozat
ha a pályázó egyedülálló, ha a pályázó szülője/gondviselője egyedülálló

Alulírott …………………………………………………… (pályázó) /szül. hely: ………………….., szül. idő: ……………..…………..,
anyja neve: ……………………………………../ nyilatkozom, hogy egyedülálló (önfenntartó) vagyok

/

szülő/gondviselő

egyedülállóként*nevel (válás esetén bírósági végzés másolata).
(*A megfelelő aláhúzandó vagy bekarikázandó!)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak
az ösztöndíjpályázat elbírálása során történő felhasználásához, kezeléséhez.

(A pályázó / szülő/gondviselő az egyedülállóságát igazoló dokumentum másolatát (pl.: bírósági végzés, halotti
anyakönyvi kivonat) jelen nyilatkozathoz kell csatolni.)
Kelt: ……........................, 2020. év ….......... hó ….... nap

……………………………………………….
pályázó aláírása

3. melléklet a 249/2020. (IX. 24.) határozattal elfogadott
2021. évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú pályázati kiírásához

Nyilatkozat
a pályázó tulajdonában álló ingatlanról, gépjárműről
Alulírott …………………………………………………… (pályázó) /szül. hely: ………………….., szül. idő: ……………..…………..,
anyja neve: ……………………………………../ nyilatkozom, hogy tulajdonomban

van / nincs* ingatlan, illetve

gépjármű.

(*A megfelelő aláhúzandó vagy bekarikázandó!)
Amennyiben van tulajdonomban ingatlan, illetve gépjármű, úgy az alábbiakról nyilatkozom:

A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község
2
.................................................. út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ...........................,
a szerzés ideje: ................................... év Becsült forgalmi érték:* .............................................................. Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község
2
..................................................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m , 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: ......................................
2
város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ................., a
szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* ................................................................ Ft
4.
Termőföldtulajdon
(vagy
állandó
használat):
megnevezése:
...............................................
címe:
2
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m ,
tulajdoni
hányad:
....................,
a
szerzés
ideje:
................
év
Becsült
forgalmi
érték:*
………………………………….............................. Ft

B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:

a) személygépkocsi: ...................................................................... típus ………….................. rendszám
a szerzés ideje, valamint gyártási éve: ........................................................................
Becsült forgalmi érték:** .............................. Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű : .................................................... típus
.......................... rendszám a szerzés ideje, valamint gyártási éve:.........................
Becsült forgalmi érték:** ............................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak
az ösztöndíjpályázat elbírálása során történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: ……........................, 2020. év ….......... hó ….... nap
…………….………………...............

pályázó aláírása

Megjegyzés:

Ha a pályázó bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a
vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország
területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

