Pályázati igénylő és adatlap
A Járai Antal Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány 2010/2011. tanévre kiírt pályázatához

1. A pályázó neve: ………………………………………………………………..
Lakcíme: …………………………………………………………………………..
Születési hely: ………………………………………… Idő: …………..év …………….hónap……….nap
Anyja neve: ………………………………………………………………………
2. Oktatási intézmény megnevezése és címe:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Képzési szak:……………………………………………………………………………………………………………………….
Évfolyam a 2010/2011. tanévben:……………………………………………………………………………………….
3. Tanulmányi eredmény a 2009/2010. tanév végén:………………………………………………..
4. A Járai Antal Tanulmányi Ösztöndíj Alapítványtól részesült-e már ösztöndíj támogatásban:
IGEN
NEM
5. A család (eltartottak, egy háztartásban élők) létszáma:……………………………………………………..
- ebből oktatási intézménybe (óvoda, iskola, nappali felsőoktatás) járó
eltartottak száma: ……………………………………………………
6. A család egy főre eső átlagjövedelme:……………………………….Ft/fő/hó
7. Önéletrajz, rövid leírás a pályázó terveiről, az alapítványi támogatás felhasználásának
céljáról,a pályázat elbírálásához fontosnak tartott egyéb információkról. (külön lapon,
mellékletként)
A pályázathoz mellékelni kell:
1. A felsőfokú oktatási intézmény igazolását a hallgatói jogviszonyról;
2. A 2009/2010. tanév év végi tanulmányi eredményét igazoló index másolatát;
3. APEH által kiadott hatósági igazolás a szülők/eltartók 2009. évi éves adóköteles
jövedelméről (munkáltatói, vagy más kifizetői igazolás, adóbevallás másolata nem
fogadható el);
4. Nyugdíjintézet éves igazolása a 2009. évi nyugdíjról, vagy nyugdíjszerű ellátásokról;
A pályázatok elbírálásánál a 30 napnál régebbi igazolásokat, vagy a hiányos adatokkal és
mellékletekkel benyújtott kérelmeket a Kuratórium nem fogadhatja el, azt elutasítja.

A pályázati határidő: 2010. november 30.
Biharkeresztes, 2010. …………………..

………………………………………………….
a pályázó aláírása

Pályázati felhívás
2010/2011. tanévre

A Járai Antal Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány Kuratóriuma a 2010/2011. tanévre a szegény
sorsú, nehéz anyagi helyzetű egyetemi és főiskolai hallgatók számára pályázatot ír ki.

Beadási határidő: 2010. november 30.
Pályázhatnak:
•

a biharkeresztesi állandó lakóhellyel rendelkező, szegény sorsú, nehéz anyagi
helyzetű főiskolai és egyetemi hallgatók, akik a 2009/2010. tanévet sikeresen
befejezték és az évvégén legalább 3,8-as, vagy azt meghaladó tanulmányi átlagot
értek el.

Pályázni csak a kuratórium által rendszeresített pályázati űrlapon lehet, amely beszerezhető
a Művelődési Házban
és letölthető a www.biharkeresztes.hu internetes oldalról.
A pályázatokat lezárt borítékban Seresné Kovács Anna kuratórium tagnál kell leadni
(G.Z. Református Ált. Iskola, Damjanich u. 21.)
A beérkezett pályázatokat a Kuratórium az alapító okirat 5. pontja szerint 30 napon belül
bírálja el a döntését, a pályázókkal írásban közli.
A nyertes pályázók névsorát a Kuratórium a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is
közzéteszi.
Biharkeresztes, 2010.október 21.
A kuratórium nevében:
Kenéz Vincéné
a kuratórium elnöke

Felhívás
Kérjük a pályázókat, családtagjaikat, az alapítvány támogatóit, hogy a mindekori személyi
jövedelemadójuk 1 %-ának az alapítvány javára történő felajánlásával segítsék a Járai Antal
Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány munkáját.
Adószám: 18551439-1-09.
Köszönettel:
Az Alapítvány Kuratóriuma

