Szabályzat a
Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja
elnyeréséhez

A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú
intézményeiben érettségizett és egyetemen vagy főiskolán a képzésre vonatkozó keretidőn belül,
teljes

idejű

(nappali

tagozatos)

felsőfokú

szakképzésben,

felsőfokú

alapképzésben,

mesterképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben tanulmányokat folytató, Marcaliban állandó
lakóhellyel rendelkező elsősorban jó, illetve jeles tanulmányi eredményt elérő, nehéz anyagi
helyzetű tanulók részesülhetnek anyagi támogatásban.
A feltételeknek megfelelő hallgatóknak a pályázathoz csatolni kell:
 önéletrajzot tartalmazó kérvényt az ösztöndíj megadásához,
 aktuális félévre vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolást,
 az utolsó lezárt félév leckekönyv másolatát a tanulmányi eredmény igazolására,
 a hallgatóval egy háztartásban élőkre vonatkozó melléklet szerinti jövedelemigazolást.
 Egyéb, a pályázat elbírálása szempontjából lényeges körülmény igazolására szolgáló
dokumentumot (pl: hátrányos helyzet igazolásáról szóló jegyzői határozatot, több
tanuló testvér esetén a tanulói/hallgatói jogviszony igazolását, tartós betegségről szóló
orvosi igazolást)
Az ösztöndíj összege nem lehet kevesebb havi 2.000 forintnál és nem haladhatja meg a havi
8.000 forintot.
A pályázatokat legkésőbb az adott év július 15. napjáig lehet benyújtani írásban, postai úton, a
Zita királyné Közalapítvány Kuratóriumának címezve (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.).
Az ösztöndíj odaítéléséről, összegéről valamennyi körülmény figyelembe vételével a Kuratórium
dönt, melyről a pályázókat írásban értesíti, legkésőbb az adott év augusztus 15. napjáig.
A hiányosan benyújtott vagy valótlan adatokat tartalmazó, illetve határidőn túl benyújtott
pályázatokat a kuratórium érvénytelenség miatt elutasítja.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: az odaítélést követő tanulmányi félév első hónapja.

Az ösztöndíj szeptember-január és február-június hónapokra jár.
Az ösztöndíj elnyerésére évente kell pályázatot benyújtani.
Az a hallgató, akit a Kuratórium az előző évben is részesített tanulmányi ösztöndíjban, ismételten
benyújtott kérelmében ezt a tényt köteles jelezni - a kapott összeg megjelölésével együtt -, továbbá
pályázatához a szabályzatban megjelölt igazolásokat is csatolnia kell. Ebben az esetben az
önéletrajz ismételt csatolásától a Kuratórium eltekint.
Az elnyert pályázat folyósításának feltétele, hogy a hallgató a második félévre vonatkozó
hallgatói jogviszony-igazolását a szorgalmi időszak kezdetét követő 15 napon belül eljuttassa a
kuratórium számára.
Nem jogosult ösztöndíjra, aki nem az első diploma megszerzéséhez szükséges tanulmányokat
folytat, aki középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vagy doktori (Phd)
képzésben vesz részt, aki külföldi intézménynél áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíj a továbbiakban nem jár a hallgatónak, ha tanulmányait nem teljesíti az adott
képzésre vonatkozó keretidőn belül, ha Marcaliból elköltözik, vagy ha adott félévre vonatkozó
hallgatói jogviszony-igazolását a szorgalmi időszak kezdetét követő 15 napon belül nem juttatja
el a kuratórium számára.
A hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az ösztöndíj odaítélésének alapjául
szolgáló körülményekben bekövetkezett lényeges változást, illetve a jogosultság megszűnését az
ok bekövetkeztétől számított 15 napon belül írásban bejelenteni a kuratórium felé.
A hallgató a pályázat benyújtásával elfogadja az ösztöndíj-szabályzatban foglaltakat, hozzájárul
személyes adatai kezeléséhez és felel a pályázatban foglaltak valódiságáért.
A döntés alapját képező okiratokat 5 évig kell megőrizni.
A pályázati felhívást az alapító okiratban foglaltak szerint nyilvánosságra kell hozni.

Zita Királyné Közalapítvány Kuratóriuma

1. sz. melléklet

Zita Királyné Közalapítvány
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

PÁLYÁZAT
Pályázati felhívás
A Zita Királyné Közalapítvány pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, Marcali
városban vagy Somogyzsitfán érettségizett és egyetemen vagy főiskolán a képzésre vonatkozó
keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú szakképzésben, felsőfokú
alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben tanulmányokat folytató,
Marcaliban állandó lakóhellyel rendelkező nehéz anyagi helyzetben lévő elsősorban jeles, illetve
jó tanulmányi eredményeket elért diákok számára.
A pályázathoz az alábbi okiratokat kell csatolni:
▪ önéletrajzot tartalmazó kérvényt az ösztöndíj megadásához
▪ aktuális félévre vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony-igazolást
▪ az utolsó lezárt félév leckekönyv másolatát
▪ a hallgatóval egy háztartásban élőkre vonatkozó melléklet szerinti
jövedelemigazolást.
▪ egyéb, a pályázat elbírálása szempontjából lényeges körülmény igazolására
szolgáló dokumentumot (pl: hátrányos helyzet igazolásáról szóló jegyzői
határozatot, több tanuló testvér esetén a tanulói/hallgatói jogviszony
igazolását, tartós betegségről szóló orvosi igazolást)
A pályázatokat …… év július 15. napjáig lehet benyújtani írásban, postai úton a Zita Királyné
Közalapítvány Kuratóriumának (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) címezve.
Az ösztöndíj odaítéléséről, összegéről valamennyi körülmény figyelembe vételével a Kuratórium
dönt, melyről a pályázókat írásban értesíti, legkésőbb ……. év augusztus 15. napjáig.

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok letölthetők a www.marcali.hu honlapról az ösztöndíjszabályzattal együtt, melynek elolvasása a pályázat benyújtása előtt ajánlott.
A hallgató a pályázat benyújtásával elfogadja az ösztöndíj-szabályzatban foglaltakat,
hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és felel a pályázatban foglaltak valódiságáért.
A pályázat benyújtásának határideje:
…………...
Cím: Zita Királyné Közalapítvány
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Zita Királyné Közalapítvány Kuratóriuma

2. számú melléklet
Átlagjövedelem igazolása
(a hallgatóval közös háztartásban élő, jövedelemmel rendelkező személyek töltik ki a kérelem
beérkezését megelőző hónapra vonatkozóan)
Név: ………………………………………………

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tárgyidőszakban kifizetett összeg
Munkabér (túlóra is)
Táppénz
GYED, GYES
Jutalom
Egyéb bérjellegű kifizetés
1-5. pontban kifizetett összeg havi átlaga

Bruttó

Egyéb jövedelmem volt/nem volt (kérjük a megfelelőt aláhúzni).
Jövedelmem volt

Bruttó

Egyéni és/vagy társas vállalkozásból származó jövedelem
Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, nyugdíjszerű ellátás (árvaellátás stb.)
Gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYET,
családi pótlék, gyermektartási díj stb.)
Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és rendszeres
gyermekvédelmi támogatás stb.)
Föld bérbeadásából származó jövedelem
Egyéb (mezőgazdasági termelés, ösztöndíj, állattartás stb.)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Nyilatkozatban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
A hallgatóval közös háztartásban élők neve:…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Marcali, …………………………….
…………………………………
aláírás

