
KÉRELEM 

a Füzesgyarmati Tehetséges, Rászoruló Fiatalság Továbbtanulásáért Közalapítvány támogatásának 

igényléséhez  

 

I. A kérelmező neve: ……………………………………………………………  foglalkozása: ……………………………........ 

Lakcíme: Füzesgyarmat, ……………………………………………………….. utca ………………………….. hsz 

Anyja neve: …………………………………………………………………..   Születési idő: ……………………………………… 

Adóazonosító jele: ………………………………………………………..   Képzési forma: …………………………………… 

Oktatási intézmény neve, címe: ………………………………………………………………………………………………….... 

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

A befejezett félévek száma: ………………..   Tanulmányi átlagom: ………………… 

Részesül-e Bursa Hungarica ösztöndíjban? ………………………………………………… 

Munkahelye: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Munkahelye támogatja-e tanulmányait? …………… Milyen mértékben? ……………………………………….. 

 

II. Közös háztartásban élő családtagok: 

Név   Születési idő   Rokoni kapcsolat Munkahely ill. okt. forma 

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

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

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

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

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

 

III. A kérelem indoklása: 

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

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

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

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

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

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

Füzesgyarmat, 20……….  ……………………………….. hó  ………………. nap. 

         

             

        …….………………………………………………………. 

         a kérelmező aláírása 

 

( A kérelemhez mellékelni kell az egy háztartásban élők kereset- ill. jövedelemigazolását, az 

utolsó egy év átlagában, a befejezett félév indexmásolatát (akkor is, ha nincs lezárva), a 

következő félévre való beiratkozás igazolását. A felsőfokú tanulmányikat most kezdők is a 

beiratkozást igazolják. Az érettségi bizonyítvány fénymásolata csatolható. Csak az első diploma 

megszerzéséhez és a mesterképzéshez adhatunk támogatást. Csak hiánytalan dokumentáció 

esetén tudunk segíteni.) 

 

 



Az egy háztartásban élők jövedelemnyilatkozata 

 

        
        A jövedelem 

        típusai 
 

 
A kérelmező 
jövedelme 

A közeli hozzátartozók jövedelme  
            

          Összesen 
      Apa/ 
      gond- 

viselő        

Anya/ 
            gond- 

viselő        

 
          Testvér  

             1 

 
          Testvér   

          2 

 
           Testvér  

           3 

 
Nagyszülő 

          1 

 
Nagyszülő 

          2 

1.Munkaviszonyból 
munkavégzésre 
irányuló, egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem vagy táppénz 

         

2. Társas, egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem. 

         

3. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak 
értékesítéséből vagyoni 
értékű jog 
átruházásából származó 
jövedelem. 

         

4. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

         

5. A gyermek 
ellátásához és 
gondozásához 
kapcsolódó 
támogatások 
(GYED,GYES,GYET, 
családi pótlék, 
gyermektartási díj, stb.) 

         

6. Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátás 
(munkanélküli járadék, 
rendszeres szociális és 
nevelési segély, 
jövedelempótló 
támogatások stb.) 

         

13. A család havi nettó 
jövedelme összesen.  

         

         

 

 
Egy főre jutó havi családi jövedelem nettó ……………………………………. Ft/hó, nettó …………………………………. Ft/hó. 

E-mail cím (értesítés a pályázatról) :  

……………………………………………………………………............................... 

 

A pályázatának beadásakor kérem, vegye figyelembe a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum kétszeresét (ami jelenleg 57000 Ft/fő). 

E fölötti egy főre eső jövedelemnél nem áll módunkban támogatást nyújtani. 

Megértésüket köszönjük! 
 A kuratórium 


