
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 


