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P Á L Y Á Z A T

Szent Imre ösztöndíj elnyerésére

a 2011/2012. oktatási évre


A pályázó adatai:
	1.	Név:  …………............................…....	    Anyja neve:  ..……….........................................
	2.	Születési hely:  .................…….………….,    ...........év   ............…........hó   ...........nap
	3.	Lakcím:  .......   .................................    .....................................  ........   .........
	4.	Családi állapota:  ...............................
	5.	Hány testvére van?  .........................fő
	6.	Melyik oktatási intézmény hallgatója, tanulója? (Az intézmény neve, címe, telefonszáma)
 	............................................................................................……………………...................….
	............................................................................................……………………........................
	…………………………………………………………………………………………………
	7.	Hányadik évfolyamra jár?   .............
	8.	Melyik iskolába járt korábban? ..........................…....................................……….............
	9.	Tanulmányi eredményeinek átlaga
Ha a jelenlegi tanintézetben még nincs befejezett évfolyama, akkor az előző oktatási formában megszerzett eredményeit kell feltüntetni.)
	 	2008/2009 tanév végén:  .............
	  	2009/2010 tanév végén:  ............. 
	  	2010/2011 tanév végén:  .............
10.	A család és a pályázó melyik egyházközség tagja?   ..................................…….....................
	A plébánia címe, telefonszáma:   ..........................................................………..…..........…
	..........	.......................................................................................................................................
11.	Részt vett-e rendszeresen hitoktatásban?    	igen - nem*
12.	Tagja-e katolikus közösségnek?  	igen - nem*  A közösség neve:………………………….....
13. 	Ki fedezi tanulmányainak költségeit?   ............................................………..........….............
14.	Ha a szülők, akkor hány eltartottról kell gondoskodniuk?   .............…..................…............
15.	Anyagi helyzetük bemutatása:
 (A pályázó és a szülők anyagi helyzetét is ismertetni kell. A jövedelmekről igazolást kérünk, melyek pótolhatók október 15-ig! Ki kell térni arra is, hogy van-e a család tulajdonában művelhető földterület, szőlő, kert.)






16.  Mennyi a családban az egy főre eső jövedelem?                     .....................Ft/hó
	(A családi pótlékot, meglévő ösztöndíjat, lakhatási támogatást, állandó segélyeket is figyelembe kell venni!)
17.  Lakhatási lehetősége (kollégium, albérlet, szülőkkel együtt, más lehetőség):   .............................*
18.  Pályázott-e a 2010/2011. tanévben a Szent Imre ösztöndíjra?         igen - nem*
19.  Pályázata alapján elnyerte-e a Szent Imre ösztöndíjat? 	 igen - nem*
20.  Fizet-e tandíjat?                                                                       	 igen - nem*
21.  Ha igen, annak havi összege?                                                        	..............Ft
22.  Kollégiumi, albérleti díjának havi összege:                                	..............Ft
23.  Van-e más bevételi forrása?                                                         	igen - nem*
24.  Nyújtott-e be pályázatot más ösztöndíjra?		igen - nem*
25.  Indoklás a pályázathoz: (Írjon le minden olyan körülményt, ami kérelmét indokolja! Lehet külön lapon is!)




26.  Tel: ……………………………………..		E-mail:…………………………………….
Dátum:
				        ...............................................………..
				                              pályázó aláírása
* A megfelelő szót alá kell húzni!


  	A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. Pályázhat minden 9-12. osztályos középiskolás, vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló katolikus fiatal. A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre jutó jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés decemberben várható.
A kiértesítés postázásához a pályázat mellé bélyeggel ellátott, megcímzett válaszborítékot kell csatolni!

  	Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A kuratórium döntése után az Alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető. A Kuratórium határozata értelmében nem fogadható el annak a pályázata, aki az előző évi ösztöndíj-szerződésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget!

  	Az ösztöndíjra pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet. Nyomtatványt bélyeggel ellátott válaszborítékkal az Alapítványtól lehet igényelni. Felhasználható az újságból kivágott űrlap minta, de Internetről is letölthető: www.katolikus.hu. Információ telefonon: 1/342-6959 /munkaidőben/. A pályázathoz csatolandó az oktatási intézmény vezetőjének, vagy a helyi plébánosnak, hitoktatónak az ajánlása. 

  	A pályázatokat 2011. szeptember 26-ig kell benyújtani postán a Katolikus Központi Alapítvány címére: 1406 Budapest, Pf. 79. A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíj pályázat”. Csak a határidőre beérkezett és pontosan kitöltött pályázatokat tudjuk elbírálni. 
		
		A feldolgozás során adódó esetleges problémák tisztázásához kérjük telefonos elérhetőség megadását!!!

