Melléklet a pályázati űrlaphoz
1.

I. JÖVEDELEMNYILATKOZAT

1.A pályázóval egy háztartásban élők száma:……………… fő
2. Az egy háztartásban élők neve, születési adatai, rokonsági fok megjelölésével.
1. Név:……………………………………….anyja neve:…………………………………
Szül.hely, idő:…………………………………………………………………………
Pályázóval való rokoni kapcsolat:………………………..……………………..
2.

Név:……………………………………….anyja neve:…………………………………
Szül.hely, idő:…………………………………………………………………………
Pályázóval való rokoni kapcsolat:….……………………………………………….

3.

Név:……………………………………….anyja neve:…………………………............
Szül.hely, idő:…………………………………………………………………...……....
Pályázóval való rokoni kapcsolat:…………………………………………..………

4.

Név:……………………………………….anyja neve:…………………………………
Szül.hely, idő:…………………………………………………………………..……….
Pályázóval való rokoni kapcsolat:……………………………………….…………

5.

Név:……………………………………….anyja neve:………………………..……….
Szül.hely, idő:…………………………………………………………………..…….....
Pályázóval való rokoni kapcsolat:………..………………………………….………

A jövedelem típusa

Kérelmező
jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme
1
2
3
4
5

Összesen

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
Összes jövedelem
A pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettójövedelme:……………………Ft/fő
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek
A kérelemhez a jövedelemről mellékeltem a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.
II.VAGYONNYILATKOZAT
A pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca .......... hsz.,

2
- alapterülete: ........... m , - tulajdoni hányad: ..........................., - a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok,
szolgalom).
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca ............. hsz.,
2
- alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok,
szolgalom).
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs),
- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz.,
2
- alapterülete: ........... m ,- tulajdoni hányad: ...........................,- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok,
szolgalom).
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése: ......................................................................................................................
- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím hiányában:
2
...................... helyrajzi szám),- alapterülete: ........... m ,- tulajdoni hányad: ...........................,- a szerzés ideje:
................ év. Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok,
szolgalom).
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:
a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...............................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben
tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:
igen nem
(a megfelelő aláhúzandó).
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:
.................................................................................................típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..............................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben
tartói jog).

III. Nyilatkozatok
1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy
a) fizetésiszámlával nem rendelkezem, vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..........................................................................................
fizetésiszámla száma: ...............................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg ...................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..........................................................................................

fizetésiszámla száma: ................................................................................................
fizetésiszámlán kezelt összeg ....................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..........................................................................................
fizetésiszámla száma: ................................................................................................
fizetésiszámlán kezelt összeg ....................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..........................................................................................
fizetésipénzforgalmi számla száma: ................................................................................................
fizetésiszámlán kezelt összeg ....................................................................................
2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a
velem együttélő közeli hozzátartozóm
a) fizetési számlával nem rendelkezik, vagy
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..............................................................................
pénzforgalmi számla száma: ......................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
fizetésiszámla száma: .....................................................................................
fizetésiszámlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
fizetésiszámla száma: .....................................................................................
fizetésiszámlán kezelt összeg .........................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .............................................................................
fizetésiszámla száma: .....................................................................................
fizetésiszámlán kezelt összeg ........................................................................
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a
fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg
tekintetében.
4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak
a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: ……........ év .............................. hó ............ nap

................................................
pályázó aláírása

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik,
akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha 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 gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

2. NYILATKOZAT
mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelemről

Alulírott …..……………..………………………………………………………………………………
Születési név:……………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………
Bőny, ………………………..………...szám alatti lakos, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában
kijelentem, hogy 2017. évi mezőgazdasági kistermelésből származó bevételem …… ……………….Ft/év.

2017. évben az alábbi támogatásban részesültem őstermelői tevékenységemmel kapcsolatosan;
területalapú támogatás

………………………Ft

szőlő kivágási támogatás

………………………Ft

szőlő telepítési támogatás

………………………Ft

szerkezetátalakítási támogatás

………………………Ft

egyéb támogatás

……………………….Ft

Támogatással növelt 2017. évi mezőgazdasági kistermelésből származó bevételem összesen…………….
…Ft/év.

A költségelszámolás módja:

tételes költségelszámolás*

átalányadózás*

* A megfelelő aláhúzandó!

Az őstermelői tevékenységgel összefüggésben felmerült számlával igazolt költségem: …………………Ft.
A bevétel 40 %-a: …………………………….Ft.

Jövedelmem:…………………Ft/év, ……………………..Ft/hó.

A 2017.évre adóbevallást készítettem:

igen *

nem*

* A megfelelő aláhúzandó!

2018. évi mezőgazdasági kistermelésből származó bevételem ……………. …Ft/év.

2018.évben az alábbi támogatásban részesültem őstermelői tevékenységemmel kapcsolatosan;
területalapú támogatás

………………………Ft

szőlő kivágási támogatás

………………………Ft

szőlő telepítési támogatás

………………………Ft

szerkezetátalakítási támogatás

………………………Ft

egyéb támogatás

……………………….Ft

Támogatással növelt 2018. évi mezőgazdasági kistermelésből származó bevételem összesen
……………. …Ft/év.

A költségelszámolás módja:

tételes költségelszámolás*

átalányadózás*

* A megfelelő aláhúzandó!

Az őstermelői tevékenységgel összefüggésben felmerült számlával igazolt költségem: …………………Ft.

A bevétel 40 %-a: …………………………….Ft.

Jövedelmem:……………………Ft/év,……………………..Ft/hó .

Őstermelői tevékenységből a kérelem benyújtásának hónapját/ a felülvizsgálat hónapját közvetlenül megelőző
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelmem egyhavi átlaga …………………………Ft.
Bőny, 2018. ……………………………….
………………………………….
aláírás
……………………………….
aláírás

………………………………………………
személyi igazolvány száma
………………………………………………
személyi igazolvány száma

3.

NYILATKOZAT

Jövedelmi helyzetről

Alulírott:……………………………………………………………………………………….
Születési név:…………………………………anyja neve:…………………………………....
Születési hely:………………………………………………………………………………….
Születési idő: ………………év……………..……..hó……… .nap
Lakóhelye:……………………………………………………………………………………...
Tartózkodási helye:…………………………………………………………………………….
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtást megelőző hónapban
1.

Havi rendszerességgel járó jövedelmem:

Pénzellátás neve:…………………………………összege:……………………….…....…Ft.
Pénzellátás neve:…………………………………összege:……………………………..…Ft.
Pénzellátás neve:…………………………………összege:………………………….…..…Ft.
Pénzellátás neve:…………………………………összege:………………………….…..…Ft.
2.

A kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt nem havi rendszerességgel
a)

egyszerűsített foglalkoztatásból

b) nem

egyszerűsített

foglalkoztatásból

szerzett

jövedelmem

egy

havi

átlaga:…….…………………………………………………………….…………….Ft.
3.

Semmilyen jövedelemmel nem rendelkezem.

4.

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

Bőny, 2018. .………………hó…….............nap

...............…………………………………
aláírás

……………………………………......
személyazonosító ig. száma

A fenti nyilatkozatok kitöltésén túl a pályázat kötelező mellékletei:
1.
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
A háztartásban élő valamennyi személy nettó jövedelmének igazolása: a havi rendszerességgel járó jövedelem
esetén a kérelme benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve
vállalkozásból, ösztöndíjból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelmet kell igazolni. A kitöltendő jövedelemnyilatkozat letölthető a
www.bony.hu internetes oldalról.
2.
-

A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
A pályázó és a vele egy háztartásban élők vagyonáról kitöltött Vagyonnyilatkozat nyomtatvány. (A
kitöltendő vagyonnyilatkozat letölthető a www.bony.hu internetes oldalról.)
pályázóval egy háztartásban élő eltartottak iskolalátogatási igazolása, 6 éven aluli gyermeknél születési
anyakönyvi kivonat,
elvált szülők esetében a válást kimondó bírói végzés/ítélet fénymásolata és a gyermektartásdíj
megállapításáról szóló végzés fénymásolata,
külön élő szülők esetén 2 tanúval hitelesített nyilatkozat, illetve mindkét szülő lakcímkártyáját be kell
mutatni,
ha a pályázó árva/félárva: az árvaellátást megállapító határozat,
ha pályázó gyámolt, a gyámhatóság határozata,
ha a pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesül, az erről szóló igazolás,
ha a pályázó tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő: szakorvosi igazolás, vagy szakvélemény a
fogyatékosságról, betegségről,
ha a pályázóval egy háztartásban élők között tartósan beteg, vagy rokkant él: szakorvosi igazolás, vagy
szakvélemény a fogyatékosságról, betegségről,
ha a pályázóval egy háztartásban élők között munkanélküli van: a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 3 hónapnál nem régebbi igazolását
kollégiumi ellátásról igazolás.

