KARÁCSONY SÁNDOR
KÖZALAPÍTVÁNY
A JÓZSEFVÁROSÉRT KURATÓRIUMA
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

SZOCIÁLIS HELYZET NYILATKOZAT KSKA-2022/1.
A Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért kuratóriuma által
kiírt2022/1. számú „Józsefvárosi Művészeti Ösztöndíjprogram Balogh Lajos emlékére”pályázathoz

1. A pályázó neve:

…………………………………………………………………….

2. A pályázó lakóhelye:

…………………………………………………………………….

3. Amennyiben a pályázó nem az állandó lakóhelyén lakik, az életvitelszerűen lakott lakás címe:

…………………………….…………………………………………………………………….
4. A pályázóval egy háztartásban élők száma: ………………………...fő
5. A pályázóval egy háztartásban élők neve, rokoni kapcsolat:
a,……………………………………………………………………………………….…….
b,…………………………………………………………………………………….……….
c,……………………………………………………………………………………….…….
d,……………………………………………………………………………………….…….
e,……………………………………………………………………………………….…….
f,………………………………………………………………………………………….….
g,………………………………………………………………………………………….….
Kérem, hogy az alábbi kérdések esetén húzza alá az Ön helyzetére vonatkozó megfelelő választ
(igen/nem), a válaszadás önkéntes! Amennyiben a válasz igen, kérjük a megfelelő igazoló
dokumentumot csatolni.
a.) A pályázó egyedül élő és havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200%-át nem haladja meg (57.000,- Ft):
igen / nem
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b.) A pályázóval egy háztartásban élők 1 főre jutó havi nettó jövedelmeamindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg (42.750,- Ft) és a pályázónak munkaviszonyra,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkezik:
igen / nem
c.) A pályázó háztartásában élők közül valamely személy a pályázat benyújtásakor a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 33. §-a
szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtását megelőző 16 hónapon belül
legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott (igazolás: 30 napnál nem régebbi
kormányhivatal által kiadott igazolás):
igen / nem
d.) a pályázó vagy vele egy háztartásban élő személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg
(háziorvos által kiadott igazolás):
igen / nem
e.) A pályázónak gyermeke van és vele egy háztartásban él (családi pótlékról szóló igazolás):
igen / nem
f.)

A pályázó árva vagy félárva (halotti anyakönyvi kivonat vagy árva ellátás igazolása):
igen / nem

g.) A pályázóval egy háztartásban élő eltartott gyermekek száma 3 vagy annál több (családi pótlékról
szóló igazolás):
igen / nem
h) A pályázó állami gondozásban nevelkedett:
igen / nem
i) A pályázó MACIKA ösztöndíjban részesült:
igen / nem
Jövedelmi adatok:
Jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

a,

Közeli hozzátartozók jövedelme
b,
c,
d,
e,
f,

g,

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből származó
jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátás
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó,
támogatások
(GYED,GYES,GYET,
családi pótlék,
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gyermektartás díj)
6. Önkormányzat és
munka-ügyi szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék,
rend-szeres szociális segély
és gyermekvédelmi
támogatás, jövedelempótló
támogatás)
7. Föld bérbeadásából
származó jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj,
érték-papírból származó
jövedelem)
Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ……………………………………Ft/fő.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az Szt. 10. § (7)
bekezdése alapján az önkormányzat az adóhatóság útján ellenőrizheti.
Budapest, 2022. ……………………………..….
.…………………………..……………
a pályázó aláírása
.…………………………..……………
a törvényes képviselő aláírása

Kitöltési útmutató:
1. Lakóhelyként a lakcímkártyán szereplő állandó lakóhely címét kell feltüntetni.
4. Az egy háztartásban élők jövedelmét személy szerint kell feltüntetni.
Jövedelmi adatok: A 2.és 3. jövedelem típusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását
megelőző 3 hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.
A 2. és 3. jövedelem típusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre
vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel
osztott részét kell beírni.
A jövedelem-nyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak
fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés, adóigazolás) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.
Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a havi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával.
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