Segédlet szerb hallgatók részére a Rendszeres
szociális ösztöndíj pályázat leadásához
1. Általános igazolások
1.1. Pályázó személyazonosságát igazoló arcképes igazolvány. Amennyiben a lakcím fel
van tüntetve a kártya hátoldalán, úgy a lakcímet is igazolja.
1.2. Az Önkormányzat vagy Városi/Polgármesteri Hivatal által kiállított, 2020. július 1.
vagy az utáni keltezésű igazolás az egy háztartásban élőkről.
1.3. Adóhatóság nem állít ki jövedelemigazolást. Ebben az esetben vagy a 3. pontban
említett igazolás vagy a munkáltató által kiállított éves igazolás helyettesíti a 2019. évi
jövedelemigazolást.

2. Kereseti körülmények 2020. január 1. – június 30. közötti időszakban
2.1. Családi pótlék összegének igazolására Városi Közigazgatási Hivatal által kiállított
igazolás.
2.2. A munkáltató által kiállított igazolás a pályázat által vizsgált időszak nettó kereseteiről,
melyen fel kell tüntetni a jutalom nettó összegét abban az esetben is, ha nem volt az
időszakban.
2.3. Vállalkozás esetén szükséges az űrlap kitöltése, aláírása és leadása, valamint 6 havi
bankszámlakivonat a pályázat által vizsgált időszakról.
2.4. Őstermelői tevékenység esetén szükséges a „Regisztrált – aktív helyzetről a
mezőgazdasági termelésben” igazolás leadása. Emellett szükséges az űrlap kitöltése,
aláírása és leadása, valamint a 6 havi bankszámlakivonat a pályázat által vizsgált
időszakról.
2.5. Álláskeresés esetén a Nemzeti Foglalkoztatási Iroda által kiállított igazolás, melyen
szerepel a munkanélküli segély összege.
2.6. Amennyiben a háztartás bármely tagja nyugdíjban részesül, szükséges a nyugdíj
összegéről a Köztársasági – Tartományi Rokkant- és Nyugdíjbiztosítási Alap által
kiállított igazolás a pályázat által vizsgált időszakról.
2.7. További igazolások beszerzése az Igazoláslista szerint szükséges.

3. A Közigazgatási Hivatal által kiállított igazolás helyettesíti a fent említett
igazolásokat. Ez az igazolás tartalmazza a következőket1
-

A háztartásban élő személyek nevét;

-

Rokonsági fokát;

-

Az adott személy foglalkoztatását (munkavállaló, álláskereső, háztartásbeli, nyugdíjas)

-

A havi jövedelem összegét;

-

Az éves jövedelmet;

-

Az egyéb jövedelmeket;

-

A háztartás összesített havi jövedelmét a vizsgált időszakban (2020. január 1. – június
30.);

-

Valamint az egy főre jutó jövedelem összegét a vizsgált időszakban (2020. január 1. –
június 30.).

4. Egészségügyi körülmények
4.1. Amennyiben a szakorvosi igazoláson a BNO kód nincs feltüntetve, a háziorvos által
kiállított igazolás szükséges a betegség megnevezésével, BNO kóddal, valamint a
hivatkozott szakorvosi vélemény feltüntetésével. A felülvizsgálati dátum napja nem
lehet korábbi, mint a vizsgált időszak utolsó napja (2020. június 30.).
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Az igazolással kapcsolatos mintadokumentum megtalálható az oldalon

