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Hullgaríca Feisőoktatási Ónkonnát4,:alí Ósztöndíjpátyázaton

pályázó személyi arlarai

Születési neve: .,,...,,..,,,..

Alyj

a neve:

Szűletési hely, év, hó, nap: ,,,.,,.,,,,,,

LakóheJy:

,..,,.,,,,,.,,.,,..,1,.,.,

Tartózkodási hely; .,,.,.,.,,,.,..,,.

II. A kérelmező és a vele egyiittéIő kózeli hozzátartozój

ának

v-a1))ona

Á. Ingatlanok

1, Lakástrrlajdon és iakótelek-tLrlajdon (vagy állandó, ilietve tartós használat):

város,&özség
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m-, tulajdoni hányad:

címe:

ú/utca.....,,,...,,.. hsz, alaptenilete: ,.....

,,,

a szerzés ideje: ..,.,...,..,.,,.

.,,

ér.

Becsiiit forgaimi éfiék:+..,..,,,.,.,..,...,,, ...,,,.,,.,.,.,.,,.., Ft
Haszonélvezeti joegal terhelt: igen nem (a nregfeielö
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..,,. , m-, tuJajdoni hányad:

.,._,,.,,..,. ...,...,

Becsiilt foIgalmi énék:*..,,...,...,,.,.....,.,.,....,,,.,.,...,..
Ft

a szerzés idete:

,......,.,,.. ,, év

3, Egyéb, nem lakás céliára szolgáló épület-(épületrészrtu]
aj don (r,agv állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmén1,.műheh., üzlet.
műterem. rendelő,
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Becsült forgalmi
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Gépjámű:'
cla) személy gépkocsi:

,.,,..,,..,,.....,

típus ,.,.,.,,,.,,..._.,.,...,..,,. rendszárn

a szerzés ideje:

ó/ tehergépjármú,

autóbusz:

,...

típus

...,,,.,.._.

rend,szám

kij elentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, Hozzá járulok a nlelatkozatban
szereplő adatokrrak a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati Ösaóndr.]páll,ázat
e1

j

árásában történő felhasználásához. kezeléséhez,

Kelt:
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,...,,__ ér.
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hó ,,.,,..,.,,. nap
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Megjegry!5.

Ha a_kérelmező vagl'csaiádtaeia bármell'vag_"-ontárgyból eg.,,né1 többel rendelkezik
akkore vag\oi}n!:]t:|:czamegfeleIó pontját a lagvonrárglak számálai .g_u..ő"n kiil kirc;ltenr
rnl.nnr.r.,. " . onn, ,,u,^o-rUm
"s.
feltiintetett vagyon nem a lr'Íagl"ar Köztársaság tJrüetén r.an, a lbrgalmi
értéketa vagvon r,iiy. i""".u arr"hivatalos pénznemébenis fe1 kell üntetni.
x BecsÜlt forsalmi
értékkéntaZ ingatlamak a teiepülésen szokásos forgalmr értékér
keu feltiintetni,
** Becsúlt folgal,ni értékként
a.jármű kora és állapota Szelintj énékétke]l leltijntetni,

