Nyilatkozat
Gyermektartásdíj összegéről
Alulírott ………………………………….….......(szül. hely, idő: ……..……………….…..…………………...
an.: ……………………………...…………………, lakcíme: ……………………….……………………….….
szem. ig. sz. …………………………………) kijelentem, hogy különvált / különélő* házastársamtól
(név) …..……………………………..(szül. hely, idő: ………………………….……………….………………

anyja

neve:

……………………………)

2017.

szeptember

/

október*

hónapban

……………..……………….…................................................................ nevű gyermekem/gyermekeim
után összesen nettó ..…………………………..…… Ft összegű

gyermektartásdíjat kaptam / gyermektartásdíjat nem kaptam.*

* a megfelelő rész aláhúzandó

A nyilatkozatot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
elbírálásához büntetőjogi felelősségem tudatában tettem.

…………………….., 2017. ……………… (hó) …………. (nap)
…….…………………………….
nyilatkozó aláírása

Tanuk:
1.) ………………...……………................. (név) 2.) …….…………..................................................
…………………….………………………(lakcím) …..………………………………………………..
…………………………………………..

(sz.ig.sz.) ………………………………………………..

……………………………………………. (an.) ...………………………..………………………....
…………………………………………. (aláírás) ………………………………………………....

A nyilatkozat a nyilatkozó és a tanuk adatai, aláírása nélkül érvénytelen!

Nyilatkozat jövedelemről
(ellátásban nem részesülő, semmilyen jövedelemmel nem rendelkező álláskereső)

Alulírott ……………………………….…… (szül. hely, idő: ) …….…………………..………...……………
an.: ………………………….…………, lakcíme:

……………………………………………………………

szem. ig. sz. ………………………………)
kijelentem, hogy 2017. szeptember / október* hónapban 0.- Ft jövedelemmel rendelkeztem.
* a megfelelő rész aláhúzandó

A nyilatkozatot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
elbírálásához büntetőjogi felelősségem tudatában tettem.

……………, 2017. ……………… (hó) …… (nap)

…….…………………………….
nyilatkozó aláírása
Tanuk:

1.) ……………………………................. (név) 2.) …….…………..................................................
………………………………………….. (lakcím)

………………………………………………..

………………………………………….. (sz.ig.sz.)

………………………………………………..

…………………………………………… (an. )

...………………………………………………....

…………………………………………. (aláírás)

……………………………………………….....

A nyilatkozat a nyilatkozó és a tanuk adatai, aláírása nélkül érvénytelen!

(Ajánlott nyomtatvány a jövedelem igazoláshoz)

Nyilatkozat jövedelemről
(őstermelői tevékenység, egyéb)

Alulírott ……………………………….…… (szül. hely, idő: …….…………………..………...……………
an.: ……………………………………, lakcíme: …………………………………………………….………
szem. ig. sz. …………………………………) kijelentem, hogy 2017. szeptember / október* hónapban

……………………………………………………………… Ft nettó jövedelemmel (őstermelői
tevékenység, egyéb*) rendelkeztem.
* a megfelelő rész aláhúzandó

A nyilatkozatot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
elbírálásához büntetőjogi felelősségem tudatában tettem.

……………….., 2017. ……………… (hó) …………. (nap)
…….…………………………….
nyilatkozó aláírása

Tanuk:

1.) ……………………………................. (név) 2.) …….…………..................................................
………………………………………….. (lakcím)

………………………………………………..

………………………………………….. (sz.ig.sz.) ………………………………………………..
…………………………………………… (an. ) ...………………………………………………....
…………………………………………. (aláírás) ……………………………………………….....

A nyilatkozat a nyilatkozó és a tanuk adatai, aláírása nélkül érvénytelen!

3. sz. melléklet

Nyilatkozat
Gyermektartásdíj összegéről
Alulírott ………………………………….….......(szül. hely, idő: ……..……………….…..…………………...
an.: ……………………………...…………………, lakcíme: ……………………….……………………….….
szem. ig. sz. …………………………………) kijelentem, hogy különvált / különélő* házastársamtól
(név) …..……………………………..(szül. hely, idő: ………………………….……………….………………

anyja

neve:

……………………………)

2017.

szeptember

/

október*

hónapban

……………..……………….…................................................................ nevű gyermekem/gyermekeim
után összesen nettó ..…………………………..…… Ft összegű

gyermektartásdíjat kaptam / gyermektartásdíjat nem kaptam.*

* a megfelelő rész aláhúzandó

A nyilatkozatot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
elbírálásához büntetőjogi felelősségem tudatában tettem.

…………………….., 2017. ……………… (hó) …………. (nap)
…….…………………………….
nyilatkozó aláírása

Tanuk:
1.) ………………...……………................. (név) 2.) …….…………..................................................
…………………….………………………(lakcím) …..………………………………………………..
…………………………………………..

(sz.ig.sz.) ………………………………………………..

……………………………………………. (an.) ...………………………..………………………....
…………………………………………. (aláírás) ………………………………………………....

A nyilatkozat a nyilatkozó és a tanuk adatai, aláírása nélkül érvénytelen!

