
F E L H Í V Á S 
 

 

A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány kuratóriuma 

meghirdeti tanulmányiösztöndíj-pályázatát a 

2015. évre 
 

 

Az Alapítvány célja, hogy anyagilag támogasson általános- és középiskolai tanulókat, valamint 

egyetemi, főiskolai hallgatókat tanulmányaik folytatásában. 

 

Támogatásban részesülhetnek székesfehérvári lakosok gyermekei, akik jó tanulmányi eredményt 

értek el, s anyagi és családi körülményeik miatt az ösztöndíjra rászorulnak. 

 

A pályázat feltételei: 

 

 Jó tanulmányi eredmény: 

             - Általános iskolai tanulók esetén legalább 4,8 tanulmányi átlag és valamely területen 

kiemelkedő eredmény (osztályfőnöki ajánlás alapján). Elsősorban felsős tanulók 

pályázzanak. 

 - Középiskolai tanulók esetében legalább 4,5 tanulmányi átlag és valamely területen  

  kiemelkedő eredmény (osztályfőnöki ajánlás alapján). Elsősorban 10 -11 -12. osztályos 

tanulók támogatására van lehetőség. 

                - Felső fokú oktatásban részt vevő hallgatók esetén legalább 4,2 tanulmányi átlag és  

         valamely területen kiemelkedő eredmény.  

 

 Szociális rászorultság: az eltartók alacsony jövedelme, a család szociális helyzete. 

 

A pályázati laphoz mellékelni kell az eltartók előző hat havi nettó összjövedelmének igazolását, a 

nyugdíj, rokkantnyugdíj és egyéb járandóság (családi pótlék, gyermektartás, segély stb.) igazolását. 

 

A felsőoktatásban részt vevőktől a fentieken kívül iskolalátogatási igazolást és az előző félév 

tanulmányi eredményének igazolását (indexmásolat, az első évfolyamon az érettségi bizonyítvány 

másolata). 

 

A pályázati lapok beszerezhetők Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

Ügyfélszolgálati Irodáján (az általános és középiskolások az osztályfőnöktől kérhetik), továbbá 

elérhető Székesfehérvár honlapján is. 

 

A pályázatokat - a kért mellékletekkel - 2014. október 31-ig lehet ugyanott, az 

Ügyfélszolgálati Irodán leadni, vagy postán megküldeni a kuratóriumnak címezve. Az 

általános és középiskolákban az osztályfőnökök gyűjtik össze a pályázatokat, és az osztályfőnök 

ajánlásával, továbbítják őket a kuratóriumhoz. A pályázat mellékletek, igazolások nélkül 

érvénytelen.  A borítékra írják rá: „Tóth Ösztöndíj”! 

 

Cím: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

                                     Székesfehérvár Városház tér 1.  8000 

 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet Kisari Sándornénál, a kuratórium titkáránál: Tel.: 

06/20/481-3693 



 

 

 

P Á L Y Á Z A T 
 

Megpályázom a Tóth István és Tóth Terézia által alapított tanulmányi ösztöndíjat a 2015. évre.         

A pályázó neve:............................................................................................................................. ............. 

Születési hely, idő:......................................................................................................................... 

Anyja neve:.................................................................................................................................. 

Lakcíme:........................................................................................................................................   

 

Szülők(gondviselő)neve:...................................................neve:............................................................... 

lakcíme:......................................................................lakcíme:................................................................... 

foglalkozása:..............................................................foglalkozása:.......................................................... 

Eltartott testvéreinek száma:..............fő ( csak a kiskorú, ill. felsőoktatási intézmény hallgatója ) 

 

A pályázó az........................................................................................................................................ iskola 

tanulója, hallgatója.........................................................................................( osztály, évfolyam) 

 

A pályázó szociális helyzetének, körülményeinek rövid ismertetése: 

.......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ ...........

........................................................................................................................ ...............................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

*A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme:........................................Ft 

 

 

                                                                                                                     ................................................ 
                                                                                                                                pályázó aláírása 

 
*Az adott évben az utolsó hat havi jövedelem átlagának  az  egy főre eső összegét minden jövedelem : családi 

pótlék, árvaellátás, tartásdíj, másod,- mellékfoglalkozás, nyugdíj, rokkantnyugdíj, segély  stb.  figyelembe 

vételével kell kiszámítani. Ennek a rovatnak hiányos vagy a valóságtól eltérő kitöltése esetén a kuratórium az 
ösztöndíjkérelemmel nem tud foglalkozni. 

 

Mellékletek, igazolások: 
 Az eltartók valamennyi jövedelméről a kereseti igazolást, ill. nyugdíjas szelvényt mellékelni kell. 

 Iskolalátogatási igazolást, a szülők válásának igazolását kérjük a felsőoktatásban részt vevőktől. 

Általános és középiskolásoknál ezt az osztályfőnöki vélemény helyettesíti. 

 Felsőoktatási intézményekben tanulók esetén az előző félévi tanulmányi eredmény igazolását 

(indexmásolatot, első évesek esetében az érettségi bizonyítvány másolatát) kell mellékelni. 

 

Bankszámlaszám:………………………………………………………………….(felsőoktatás) 

A pályázó elérhetősége (telefonszám, e-mail):............................................................................. 

Mellékletek, igazolások nélkül a pályázat érvénytelen! 


