
Borsos Ferenc Alapítványa a Jászkiséri Talentumokért kuratóriuma pályázatot 

hirdet tanulmányi ösztöndíjak odaítélésére a 2013/14. tanévre 

 

 

Az Alapítvány célja, hogy támogasson Jászkisér városban lakó első diploma megszerzése végett 

felsőfokú intézményekbe felvételt nyert diákokat aktív tanulmányaik folytatásához. 

  

A pályázat feltétele: 

- jó tanulmányi eredmény, 

- szociális rászorultság (az eltartók alacsony jövedelme, a család szociális helyzete), 

- 80 óra önkéntes munka vállalása Jászkisér településen. 

 

A pályázati laphoz mellékelni kell: 

- egyetemi / főiskolai igazolást az adott intézményben való aktív státuszról, 

- tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvány fénymásolatát, 

- az eltartók kereseti illetve jövedelemigazolását (az előző évi nettó átlagkereset alapján) a nyugdíj 

és egyéb járandóság ( családi pótlék, gyermektartás stb.) igazolását. 

 

Az ösztöndíjjal kapcsolatos egyéb információk:  

A kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma:1, maximum 2 fő  

A pályázaton keresztül kiosztásra kerülő keretösszeg forrását 10 millió Ft éves kamata biztosítja. Az 

ösztöndíj összege maximum 30.000 Ft / hó / fő. Az ösztöndíj egy tanévre szól.  

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 

A pályázati lapok beszerezhetők a Csete Balázs Általános Iskola Igazgatóságán.  

A pályázatokat - a kért mellékletekkel – 2013. augusztus 1-ig lehet postán megküldeni a kuratóri-

umnak címezve.  

 

„Borsos Ferenc Alapítványa a Jászkiséri Talentumokért” 

Cím: Jászkisér Ady Endre út 25. 

  

Pályázatok elbírálásának ideje: 2013. augusztus 15. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb információt a következő elérhetőségen kaphatnak:  

Kiss Lajos ( Tel: + 36 30 97 55 835 ) 



Általános tudnivalók: 

- a hiányos vagy késve érkezett pályázatokat a „Borsos Ferenc Alapítványa a Jászkiséri Talentumo-

kért ” ösztöndíjat elbíráló bizottság nem veszi figyelembe, 

- a pályázati dokumentációt a pályázónak nem küldjük vissza, 

- a pályázónak fellebbezési joga nincs, 

- a nyertes pályázóval a kuratórium tanulmányi szerződést köt. 

Az Alapítvány a nyertes pályázó számára az ösztöndíjat minden hó 15-ig utalja a hallgató folyó-

számlájára. A nyertest írásban értesítjük. A díj átadására a 2013. augusztus 20-i ünnepség keretében 

kerül sor. 

Jászkisér, 2013. május 21.  

 

   „Borsos Ferenc Alapítványa a Jászkiséri Talentumokért” 

                       Kuratóriuma 


