
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZAT 
 

 
A pályázat kötelező mellékletei: 

 
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 
2019/2020. tanév első félévéről. 
 
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként 
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen 
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos 
képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.  
 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelméről. 
 
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 
 

a. Nyugdíjszerű ellátás (nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, ...) esetén az előző hónapra 
vonatkozó nyugellátás összegét igazoló kifizetési utalvány, valamint a tárgyévi 
összesítő másolata  

b. Havi rendszerességgel járó jövedelem esetén: 

- a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlag jövedelmére vonatkozó 
munkáltatói igazolás 

- gyes, gyet, gyed, családi pótlék, gyermektartásdíj, táppénz esetében az előző hónapra 
vonatkozó kifizetési utalvány,  

 
- ápolási díjról igazolás, az azt megállapító hatósági határozat másolatának csatolásával  

c. A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem 
esetén a pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt 
szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon 
hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a 
bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha 
a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, 
akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell 
kiszámítani. A tizenkét hónapra vonatkozó jövedelem igazolása esetén az átlagolt 
jövedelmet a hónapokra lebontott kimutatás alapján kell elkészíteni és benyújtani. 

d. Őstermelő esetén az előző évi őstermelői tevékenységből származó jövedelem 
igazolása 
 

e. Nyilatkozat alkalmi munkavégzésből származó jövedelem havi összegéről, 

Amennyiben a jövedelem, járandóság bankszámlára érkezik, úgy a teljes havi 
bankszámla adott jövedelemre, járandóságra vonatkozó részének másolata 
csatolandó! 

f. Munkanélküliség esetén az álláskeresési ellátást megállapító határozatot és a 
kifizetésre vonatkozó bizonylatot, ennek hiányában a regisztrálást igazoló iratot.  
 



g. Aktív korúak ellátásában részesülők esetén az erről szóló határozatot.  
 

h. Amennyiben van a közös háztartásban olyan nagykorú személy, aki jövedelemmel 
nem rendelkezik büntetőjogi felelőssége tudatában erre vonatkozóan tett nyilatkozata. 

 
i. Igazolás olyan egyéb bevételről, mely a háztartás tagjait havi rendszerességgel 

megilleti. 
 

j. Ha a szülők elváltak, ennek igazolása bírósági végzés, vagy ítélet bemutatásával, 
illetve tartásdíj megállapítását és folyósítását igazoló bírósági végzés, vagy 
gyámhivatal határozata a tartásdíj állam általi megelőlegezéséről és postai utalvány 
vagy folyószámla kivonat 

 
k. Tartós betegségről, rokkantságról, vagy fogyatékosságról orvosi igazolás stb.,  

 
 
Amennyiben a pályázó családjában van tanulói jogviszonnyal rendelkező testvér, annak 
iskolalátogatási igazolása.  
 
Vagyonnyilatkozat 
 
A pályázó családi vagyoni helyzete is vizsgálat tárgyát képezi, mely szerint nem részesülhet 
támogatásban, nem lehet szociálisan rászorulónak tekinteni azt, akinek közeli 
hozzátartozóinak a tulajdonában olyan hasznosítható ingatlan, jármű vagy vagyoni értékű jog 
van, melynek külön-külön számított egy főre eső forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 30 szorosát (855 ezer Ft) vagy együttes forgalmi értéke 80 
szorosát (2.280 ezer Ft) meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, 
amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa 
lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. 
 
Amennyiben a pályázó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az ezt megállapító 
határozat másolata csatolandó. 
 
Amennyiben a pályázó hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapításáról 
a jegyző határozatban döntött, az ezt megállapító határozat másolata csatolandó. 
 
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 


