
 

Városi Ösztöndíjpályázat 
 

Cegléd Város Önkormányzata a 30/1994. (VIII. 8.) Ök. rendelete alapján pályázatot hirdet Városi 

Ösztöndíj elnyerésére a következők szerint: 

1. Havi 15.000 Ft/hó ösztöndíjban részesülhet (diplomája megszerzéséig tanévenként) az a főiskolai 
vagy egyetemi hallgató, akinek benyújtott pályázatát az Önkormányzat Kulturális, Oktatási és 
Népjóléti Bizottság támogatja. 

 

2. A pályázatok 2015. augusztus 31-éig adhatók be a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezési Irodájának címezve. (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. I. em. 132.) 

 

3. Az ösztöndíj pályázat követelményei: 
 

3.1. az Önkormányzat által kiírt pályázaton való részvétel, 
3.2. pályázati adatlap kitöltése, (átvehető a Szervezési Irodában, illetve letölthető a www.cegled.hu 
honlapról) 
3.3. ceglédi állandó lakóhely, 
3.4. igazolt felsőoktatási jogviszony, az alábbi felsőfokú képzési típusok egyikében: 

3.4.1. felsőfokú alapképzés, 
3.4.2. mesterképzés, 
3.4.3. egységes, osztatlan képzés 

3.5. teljes idejű képzés (nappali képzés munkarendje), 
3.6. képzésre vonatkozó keretidőn belül, 
3.7. államilag támogatott finanszírozási forma, 
3.8. a pályázat benyújtását megelőző félév jeles vagy jó tanulmányi eredménye, 
3.9. jövedelemigazolás, az eltartottak iskolalátogatási igazolása, 
3.10. a pályázó egyéb tanulmányi szerződéssel (pl. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjjal) nem rendelkezik. 

4. A 3. pontnak megfelelően teljesített feltételeken túl előnyt élvez az a pályázó, aki 
óvodapedagógus, védőnő, gyógypedagógus, pszichológus szakon folytatja tanulmányait. 

5. A pályázatok elbírálásáról a Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság dönt 2015. szeptember 
30-áig. A döntés eredményéről a pályázókat a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési 
Irodája értesíti. 

 

Cegléd, 2015. május 19. 
 Takáts László 
 polgármester

http://www.cegled.hu/


 
 VÁROSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2015 
 

ADATLAP 
 

Számítógéppel, írógéppel vagy nyomtatott nagybetűvel a pályázó tölti ki: 
 

A PÁLYÁZÓ NEVE: Telefon: 

Születési hely, dátum: 
 

    –   –   
 

Anyja születési (leánykori) neve: 
 

Személyigazolvány száma: 
 

E-mail címe: 
    

Bankszámlaszám:                           
 

Állandó lakcím  

2700 Cegléd Utca, házszám: 
 

Felsőoktatási intézmény, ahol a pályázó jelenleg is felsőoktatási tanulmányokat folytat: 
 
 
Kar: 

Szak, szakpár: 
Képzési forma: 
 felsőfokú alapképzés (BA, BSc)   mesterképzés (MA, MSc)   egységes, osztatlan képzés 
A tanulmányaiból hátralevő félévek száma: 
Teljesítette-e az oklevél megszerzéséhez a szak nyelvvizsga követelményeit? igen nem 
 
 

Pályázó és eltartóinak jövedelmei: 
Jövedelemmel rendelkező neve: Jövedelem jogcíme: Összege /Ft 
    

    

    

    

 Család összes jövedelme:  Ft 

Családban eltartottak száma: ……….. fő Család 1 főre jutó jövedelme:  Ft 
 
Indokolás (túloldalon folytatható): 
 
 
 
 
A kitöltött pályázati adatlap csak a pályázati felhívásban közzétett mellékletek együttes benyújtásával érvényes. Jelen 
adatlaphoz csatolt mellékletek száma: ________ 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben 
általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Cegléd, 2015. .…………….… 
 
 ……………………………………………. 
 pályázó aláírása



 
  

ÚTMUTATÓ 
a Városi Ösztöndíjpályázat 2015. 

benyújtásához 
 
A pályázati adatlaphoz az alábbi igazolásokat kell csatolni: 
 
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév 
második félévéről. 
 

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 
 

 munkabér esetén a benyújtást megelőző 3 hónapnál nem régebbi havi nettó jövedelemről szóló 
munkáltatói igazolás, 

 vállalkozók esetén a 2014. évi nettó jövedelemről szóló Nemzeti Adó és Vámhivatal-igazolása, 
 családi pótlék, GYES, GYED, GYET, GYÁS, esetén a Magyar Államkincstár, az illetékes 

kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási szerve vagy a munkáltató igazolása 
a 2015. évben folyósított ellátás összegéről (Ft/hó), 

 nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása, 
 álláskeresők esetén, az illetékes kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiadott igazolás a 

2015. évben folyósított ellátás nettó összegéről (Ft/hó), ha nem részesül ellátásban az erről 
szóló igazolás, 

 rendszeres szociális ellátások esetén (ápolási díj, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás, időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) járási hivatal által 
kiadott hatósági bizonyítvány a 2015. évben folyósított ellátás nettó összegéről (Ft/hó), 

 amennyiben nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel, a 2015. év átlag havi nettó jövedelemről 
szóló nyilatkozat, 

 önfenntartó pályázó esetén a megélhetésére vonatkozó fentiekben meghatározottak szerinti 
jövedelemigazolás. 

 
Szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 
 

 eltartott személyek igazolása: hat év alatti gyermeknek születési anyakönyvi kivonat 
fénymásolata, általános és középiskolai vagy felsőfokú képzésben résztvevő testvér esetén 
tanulói jogviszony igazolása; 

 amennyiben a pályázó családfenntartó, a gyermeke születési anyakönyvi kivonatának másolata, 
 amennyiben a pályázó szülei elváltak, a bírósági ítélet másolata, vagy záradékolt házassági 

anyakönyvi kivonat másolata, 
 amennyiben a pályázó szülei külön élnek, mindkét szülő lakcímkártyájának másolata, vagy a 

különélést igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,  
 amennyiben gyermektartásdíjban részesül, a havi folyósított összegre vonatkozó igazolás, 
 amennyiben gyermektartásdíjban nem részesül, a szülő által büntetőjogi felelőssége tudatában 

tett nyilatkozat, 
 amennyiben a pályázó eltartója és/vagy családtagja tartós beteg, egészségkárosodott (testi, 

érzékszervi, értelmi), szakorvos igazolása,  
 amennyiben a pályázó fogyatékkal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, szakorvos 

igazolása, 
 amennyiben a pályázó árva, vagy félárva, a halotti anyakönyvi kivonat másolata. 

 

A pályázat kizárólag a pályázati adatlapon, az ahhoz csatolt mellékletekkel együtt nyújtható be a 
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodájában (2700 Cegléd, Kossuth tér 1. I. emelet 
132.) 2015. augusztus 31-éig. 
 

Tisztelettel felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nem szólítunk fel. 
Hiánypótlásra kizárólag a beadási határidőn belül van lehetőség. 

 
Információ: 

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodája Tel.: 511-417 
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