A zentai székhelyű Bolyai Farkas Alapítvány a magyarul tanuló tehetségekért szabályzatának 10.c.
értelmében,valamint Irene Bretschneider asszonnyal kötött, a „Tóth Isaszegi Irén Ösztöndíj” létesítésére vonatkozó
tartós adományozási szerződés rendelkezéseinek értelmében, az alapítvány Igazgató bizottsága 2009-ben meghozott
döntése alapján közzéteszi a következő:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST
tanulmányi ösztöndíj odaítélésére
A pályázaton való részvétel értékelésre kerülő feltételei:
1. elsődleges feltételek:
- a jelentkezők körét a szerbiai állampolgárságú, magyar anyanyelvű, állandó szerbiai lakhellyel
rendelkező tanulók: egyetemisták illetve középiskolai tanulók képezhetik (középiskolai tanulók esetében,
amennyiben a tanulmányaikat magyar nyelven folytatják),
- egyetemi hallgatók esetében külön feltétel, hogy vállalják azon kötelezettséget, miszerint tanulmányaik
befejeztével szülőföldjükön lépnek munkaviszonyba legalább annyi időre, amennyi ideig az ösztöndíj a
számukra folyósítva lett vagy, ennek ellenében, hogy támogatási szerződést kössenek az alapítvánnyal az
ösztöndíj teljes összegű visszatérítése céljából, ill. - hogy mindezek hiányában - az alapítvány munkáját
más természetű támogatással segíteni hajlandóak,
- megfelelő tanulmányi előmenetel (min.8,5-es, ill. 3,5-ös tan. átlageredmény),
- verseny- vagy egyéb nyilvános és a tanulmányokhoz fűződő eseményeken elért kiemelkedő eredmény,
2. másodlagos feltételek:
- szociális körülmények,
- vallásos életvitel.
A pályázaton való részvételhez szükséges dokumentumok:
- tömör életrajz,
- nemzeti hovatartozásról tett, saját kezűleg aláírt írásbeli nyilatkozat,
- a pályázati jelentkezés főbb, személyes indokainak feltüntetése,
- a kért ösztöndíj felhasználásának fő célja és rendeltetése,
- írásos, saját kezűleg aláírt szándéknyilatkozat a tanulmányok befejezése utáni szülőföldön való
munkaviszonyba lépési készségről az előző címszó alatt jelölt időtartamra, ill. e feltétel nemteljesítése
esetén, az ösztöndíj teljes összegű visszafizetése vagy az alapítvány munkájának más természetű
támogatása céljából,
- állampolgársági bizonylat (*),
- személyi igazolvány fénymásolata,
- bizonylat a szerbiai állandó lakhelyről (*),
- iskolai/egyetemi igazolás az adott intézményben való aktív státuszról (középiskolai tanuló esetén még a
magyar tannyelven való oktatás tényéről is),
- aktív hitközségi tagságról szóló igazolás (*),
- tanulmányi eredményeket igazoló bizonyítványok fénymásolata:
a./középiskolás tanulók esetében:
-I. osztályos tanulóknál az elemi iskola felső tagozatos bizonyítványainak fénymásolatai,
-II., III.,IV. osztályos tanulóknál a pályázati kérvény benyújtása előtti időben befejezett középiskolai
évekre vonatkozó bizonyítványok fénymásolatai,
b./egyetemi hallgatók esetében:
- I. évfolyamos hallgatóknál a középiskolai bizonyítványok fénymásolata,
- felsőbb évfolyamon lévő hallgatóknál az előző évek vizsgaeredményeit igazoló leckekönyv
fénymásolata,
- tanulmányi versenyeken és egyéb nyilvános, a tanulmányokhoz kapcsolódó eseményeken szerzett
kiemelkedő eredményeket igazoló dokumentumok fénymásolatai,
- vagyonjogi bizonylat (önellátó pályázó esetében saját magára vonatkozóan, szülői eltartásnál a közös
háztartásban élőkre nézve) (*),
- a szociális védelmi központ igazolása a családon belüli esetleges nemkielégítő szociális helyzetről az
egyháztartásban élők számára levezetve (*),

- a családban együtt élő és munkaviszonyban lévők utolsó háromhavi átlagkeresetének összegéről, a
munkáltatók által kiállított igazolásai (a pályázati anyag átadásának hónapját megelőző 3 hónap) (*),
- saját kezűleg aláírt nyilatkozat arról, hogy elfogadja az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos azon kitételt,
miszerint évvesztés esetén vagy ha a pályázatban megkívánt minimum tanulmányi eredmények azok több
mint 50%-a alá esnek, akkor a megkötött ösztöndíj folyósítási szerződés kötelezően hatályát veszti, hogy
elfogadja az alapítvány döntéshozatali módját, valamint annak tényét, hogy az alapítvány döntése ellen
nincs fellebbezési jog.
A pályázat benyújtásának:
a./helye:

Bolyai Farkas Alapítvány
a Magyarul Tanuló Tehetségekért Zenta,
Posta u.18., II.e.
24400 Zenta
b./ideje:
2009.május 15-től,( az alapítványhoz való hivatalos átadás legkésőbbi ideje: 2009 május 30. 20,oo
óra).
c./módja:
papírformában, személyesen átadva zárt borítékban vagy zárt, postai ajánlott küldeményként (az
elektronikus formában való jelentkezést az alapítvány nem veszi figyelembe).
Azoknál az átadást igénylő dokumentumoknál, ahol nincs feltüntetve az egyszerű fénymásolati
forma, ott az eredeti dokumentáció felmutatását is kéri az alapítvány.
A pályázattal kapcsolatos bővebb információkat a következő elérhetőségeken keresztül lehet kapni:
- Vida János (+381 024 817-776, vjanos@bolyai-zenta.edu.rs
- M.Bozsóki Margit (kkhhtt@CitroMail.hu)
A kiosztásra kerülő ösztöndíjak minimális száma: 2.
A pályázaton keresztül kiosztásra kerülő keretösszeg: cca. 270.000 dinár, mely a kiosztásra érdemesült
pályázók számának nagyságától függően kerül elosztásra az igényelt pályázati eszközök bizonyítottan
indokolt nagyságának arányában, a tanulmányi idő teljes időszakára, minden igazoltan teljesített félév
illetve szemeszter után.
Az ösztöndíj folyósításáról az alapítvány és az ösztöndíjazott szerződést kötnek.
A pályázók elfogadják és tudomásul veszik, hogy a beérkezett pályázati anyagot az alapítvány
kizárólagos hatáskörben, saját belátása szerint bírálja el, valamint hogy az alapítvány e tárgyban
meghozott döntése ellen a pályázóknak fellebbviteli joguk nincs.
Az alapítvány Igazgatóbizottsága, a benyújtott pályázati anyag alapján, döntését a pályázati határidő
lejárta utáni első ülésén hozza meg.
Az alapítvány Igazgató bizottsága az ösztöndíjak odaítéléséről hozott döntéséről a pályázókat a döntés
meghozatalától számított nyolc napon belül értesíti.
A késve érkezett és, dokumentumok, ill. egyéb kért adatok mellőzésével átadott pályázati anyagokat
az alapítvány nem fogja figyelembe venni, azzal, hogy a *-val jelzett dokumentumokat a
jelentkezőknek a beadványok elbírálásának elsődleges fázisában NEM KELL BENYÚJTANIUK,
csupán az elbírálási folyamat második fázisában, az alapítvány illetékesének külön írásbeli
felszólítására.
Zenta, 2009.május 15.
Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért Zenta
Igazgatóbizottsága

