Tájékoztató a pályázathoz csatolandó dokumentumok jegyzékéről
A pályázati űrlaphoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
A pályázó diák sajátkezűleg megírt családrajza
A pályázó diák ír sajátkezűleg (nem számítógépen) egy fogalmazást, amelyben bemutatja a családját.
Mivel foglalkoznak a szülők, van e testvére? Makszimúm egy A4-es oldalon. Minden olyan fontos
információt közölni kell amely a pályázat elbírálása szempontjából fontos. Ezeket a pályázati adatlap 2-ik
oldalán felsoroltuk a 22. Pont alatt.
Az előző iskolaév évvégi bizonyítvány, ill. leckekönyv fénymásolata
Egyszerű fénymásolat, amelyet nem kell lehitelesíteni. Az egyetemisták lefénymásolják a leckekönyvük
minden olyan oldalát amelyen beírás van.
A család jövedelméről hivatalos igazolás
A munkáltató által kiállított igazolás az utolsó 3 hónapban megvalósított jövedelem nettó átlagáról
mindazok a személyek részére akikkel a pályázó diák egy háztartásban él. Abban az esetben ha a
jövedelem késik akkor az utolsó három kifizetett jövedelem átlaga.
Ha a szülők munkanélküliek akkor igazolás arról, hogy munkanélküliek. Abban az esetben ha nincsenek a
Szerbiai Munkaközvetítő Intézet által nyilvántartásban akkor kérjük a munkakönyv fénymásolatát.
Amennyiben a család bármilyen egyéb támogatásban részesül, mint pl.: szociális segély, családi - vagy
gyermekpótlék stb., az erről szóló igazolás fénymásolata.
Ha van nyugdíjas a családban vagy a pályázó diák azelhunyt szülő után nyugdíjat kap, kérjük az utolsó
hónapra vonatkozó kifizetési csekkek fénymásolatát. Kérjük az elhunyt szülő Halotti Anyakönyvi
Kivonatának fénymásolatát is mellékelni.
Az adott jövedelmeket kérjük a 2-ik oldalon a 18-as pont alatt a megfelelőhöz beírni és a végén
összegezni.
Ha a fenti felsorolás egyikéből sem valósít meg a család jövedelmet akkor kérjük, hogy tüntessenek fel
egy összeget az alkalmi munkára vonatkozóan amelyből a család tagjai élnek. Az összeg mellé kérjük
írják oda az űrlapon, hogy alkalmi munka, és ennek részleteit a diák írja le a családrajzba.
A bevételekről szóló minden igazolást mellékelni kell. Nem kell kiszámoltatni az egy főre eső
jövedelmet!!!
Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jövedelemre vonatkozó 18. pont a pályázati űrlapon nem
maradhat üresen! Ha nem tűntetnek felsemmilyen jövedelmet az a pályázat kizárását vonja maga után.
A Kataszteri Hivatal által kiadott vagyonjogi bizonylat vagy az adóhivatali végzés fénymásolata
Azokon a településeken ahol az Önkormányzat kiküldte az adott évre vonatkozó adóhivatali végzést
elegendő annak fénymásolata, amely tartalmazza a családtagokra vonatkozó fölbirtok nagyságát. Ha nincs
ilyen igazolás vagy a család földműveléssel foglalkozik akkor Kataszteri Hivatalból ki kell venni egy
vagyonjogi bizonylatot.

Az adott iskolaévre a beiratkozásról szóló eredeti igazolás
A pályázó diák az iskola titkárságán kéri. Az sem gond, ha cask szerb nyelvű de eredeti igazolás kell,
hogy legyen. Az egyetemisták utólag is beküldhetik az igazolást, vagy ha fizetni kell érte akkor
fénymásolják a leckekönyv azon oldalait ahol egyértelműen látszódik, hogy beiratkoztak a 2016. Év őszi
szemeszterére.
Kizárólag a pályázó diák nevére, lehetőség szerint az Otp Bankban nyitott bankszámla
fénymásolatát
Kiskorú diák esetében a szülő egy anyakönyvi kivonat segítségével tud számlát nyitni. Ha már
rendelkeznek a diák nevére szóló bankszámlával amely más bankban lett kinyitva azt is elfogadjuk.

A pályázatokhoz kérjük még csatolni:




Ha az elmúlt 2 évben a pályázó diák községi, körzeti, köztársasági illetve külföldi versenyeken
vett részt és 1-3 helyezésben részesült az ezt igazoló oklevelek fénymásolatát.
Amennyiben súlyos beteg van a családban, a betegséget igazoló egy zárójelentés fénymásolatát.
Az elhunyt szülő Halotti Anyakönyvi Kivonatának fénymásolatát.

