
Ajkai „Székelykeresztúrért” Alapítvány  
- ösztöndíj egyetemisták és főiskolások részére - 

Pályázati űrlap (2017-2018-as tanév) 
 

1. Alapadatok: 
 

A) Pályázó neve*: ________________________________________________________________ 
Családnév - keresztnév 

B) Pályázó állandó lakhelye*: _________________________________________________________ 

C) Pályázó jelenlegi lakhelye*: ________________________________________________________ 

D) Pályázó telefonszáma* ______________________, e-mail címe*: _________________________ 

E) Iskola hivatalos neve, ahol a pályázó középiskolai tanulmányait végezte*:  

________________________________________________________________________________ 
(iskola neve + település) 

 

2. Pályázó családi helyzetére vonatkozó adatok: 
 

A) A szülők eltartásában lévő, kiskorú és/vagy iskolás gyerekek száma*: _______________________ 

B) A pályázó árva (kérjük a megfelelőt aláhúzni)*:       igen / nem 

C) A pályázó félárva, vagy a szülő egyedül neveli (kérjük a megfelelőt aláhúzni)*: igen / nem 

D) Az egy főre eső bruttó jövedelem értéke*: _______________________________________ lej/fő 
              (a júliusi, augusztusi, szeptemberi bruttó jövedelem egy családtagra vetített átlaga) 

 
3. A pályázó tanulmányaira vonatkozó adatok: 

A) Egyetem/főiskola neve, mellyel a pályázó a 2017-2018-as tanévben jogviszonyban van*:  
______________________________________________________________________________ 

(egyetem/főiskola neve és település – pl. Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár) 

B) Érettségi vizsga átlaga*: _________________________________________________________  

C) A 2016-2017-es egyetemi/főiskolai év tanulmányi átlaga*: _____________________________ 
                 (csak olyan egyetemisták/főiskolások pályázhatnak, akik az előző tanévben minden tantárgyból átmenő minősítést kaptak!) 

D) Egyetem/főiskola ingyenes (kérjük a megfelelőt aláhúzni)*: igen / nem  

E) Egyetemi/főiskolai ösztöndíj értéke a 2017-2018-as tanévben*: _________________________ 
(amennyiben nincs ösztöndíj, kérjük a 0 számot beírni!) 

F) Bármilyen más ösztöndíj/támogatás értéke*: ________________________________________ 
  (csak vissza nem térítendő ösztöndíjak/támogatások számítanak - amennyiben nincs, kérjük a 0 számot beírni) 

G) Bármilyen forrásból származó saját jövedelem értéke*: _______________________________ 
(amennyiben nincs, kérjük a 0 számot beírni!) 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az egy főre eső jövedelem (bruttó) meghaladja a országos 

minimálbér értékét (bruttó), pályázatomat elutasítják. 

 

Pályázó aláírása: _____________________   Dátum: 2017. _________________ 
 

* kötelező kitölteni! 



A pályázathoz csatolni kell a következő igazoló dokumentumokat: 

1. Szülők fizetési igazolása: július, augusztus, szeptember hónapok bruttó jövedelemigazolása; 

2. Szülők saját felelősségre írt nyilatkozata minden más jövedelemről (bármilyen más, magán- vagy 

más vállalkozásból/tevékenységből származó jövedelemről – ha nincs, akkor arról); 

3. A szülők eltartásában lévő kiskorú, még nem iskolás gyerekek születési igazolásának másolata; 

iskolások esetében igazolás az iskolától, ahol ebben a tanévben tanulmányait végzi; 

4. Igazoló dokumentumok, melyből kiderül, hogy a pályázó árva, félárva vagy a szülő egyedül neveli; 

5. Igazolás az egyetemről/főiskoláról, amelyből kiderül: 

a) a pályázó jogviszonya egy Romániában működő egyetemmel vagy főiskolával a 2017-2018-

as tanévben; 

b) az előző év (2016-2017) tanulmányi átlaga, valamint, hogy minden tantárgyból sikeres évet 

zárt; 

c) hogy az egyetem/főiskola ingyenes vagy fizetéses; 

d) hogy a pályázó kap-e a 2017-2018-as tanévben ösztöndíjat; amennyiben van, az ösztöndíj 

értéke; 

6. A pályázó érettségi diplomájának másolata, melyből kiderül az érettségi eredmény; 

7. Pályázó saját felelősségre írt nyilatkozata minden más jövedelemforrásról, támogatásról (ha 

nincs, akkor arról); 

 

A pályázati űrlapokat le lehet tölteni a www.keresztur.ro honlapról, vagy igényelni lehet annak a 

székelykeresztúri iskolának a titkárságáról, ahol a pályázó középiskolai tanulmányait végezte.  

Más településen végzett pályázók a Berde Mózes Unitárius Gimnázium titkárságán kérhetik a 

pályázati űrlapot, munkanapokon 8-14 óra között (Orbán Balázs u. 1.). 

A pályázatokat (a kitöltött pályázati űrlapot és az igazoló dokumentumokat – egy borítékos 

mappában összegyűjtve) annak a székelykeresztúri középiskolának a titkárágára kell leadni, ahol a 

pályázó tanulmányait befejezte; a más településeken végzett pályázók a Berde Mózes Unitárius 

Gimnázium titkárságára. 

 
Fontos!  
Nem pályázhat az a diák: 

1. ahol a családban az egy főre eső jövedelem meghaladja az országos minimálbér értékét; 
2. aki minden tantárgyból nem kapott átmenő minősítést az elmúlt tanévben. 

 

A pályázati űrlap és az igazoló dokumentumok leadási határideje: 

2017. november 3., péntek 12 óra 

 

A hiányos, vagy hamis adatokat tartalmazó pályázatok, valamint a meghatározott időpont után 

érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra! 

http://www.keresztur.ro/

