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TARNALELESZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AZ 

EFOP-1.5.3-16-2017-00088 azonosítószámú, „Észak-hevesi területi  

különbségek mérséklése komplex szolgáltatásfejlesztéssel” – projekt keretében meghirdetett 

 

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Tarnalelesz Községi Önkormányzat az EFOP-1.5.3-16-2017-00088 azonosítószámú, „Észak-hevesi területi 

különbségek mérséklése komplex szolgáltatásfejlesztéssel” elnevezésű pályázat keretében ösztöndíj 

pályázatot hirdet a 2018/2019 és a 2019/2020 tanévekre, középiskolás tanulók részére. 

 

1. Az ösztöndíjrendszer kialakításának célja: 

 a fiatalok helyben maradásának ösztönzése, 

 a fiatalok megélhetési körülményeinek javítása, 

 a vidék népességmegtartó képességének erősítése és az ezzel kapcsolatos értékközvetítés 

támogatása. 

 

2. Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság 

 középiskola 10- 1-12 évfolyamon nappali tagozatos tanulói jogviszony maximum 20 éves életkor 

 Tarnaleleszen állandó lakóhely 

 kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírt pályázati adatlap 

 

Pályázni szociális rászorultság vagy tanulmányi eredmény alapján lehet.  

A pályázati adatlapon egyértelműen meg kell jelölni  

 

A megítélhető átlagos támogatás összege:  

A megítélhető támogatás 5.000 Ft/hó (10 hónap/tanév), egy tanévben 12 fő részesülhet ösztöndíjban, 6 

fő szociális és 6 fő tanulmányi eredmény alapján. 

Az ösztöndíj bankszámlára való utalással kerül kiegyenlítésre, vagy személyesen lehet felvenni, kiskorú 

esetén törvényes képviselővel Tarnaleleszi Közös Önkormányzati Hivatalban. Az ösztöndíj félévenként 

egy összegben, a 2018/2019 tanév I. félévi 2019. február 15-ig, a II. félévi ösztöndíj 2019. június 30-ig, a 

2019/2020-as tanév I. félévi 2020. február 15-ig, a II. félévi ösztöndíj 2020. 03. 30-ig kerül kifizetésre. A 

kifizetés feltétele tanulói jogviszony igazolása. Amennyiben a kifizetési határidőig a tanulói jogviszony 

nem kerül igazolásra, úgy a ösztöndíj visszavonásra kerül és annak összegét, a soron következő 

pályázónak kell megítélni. 

 

Pályázat benyújtása: 

Kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel. Minden tanulmányi évre új pályázatot kell 

benyújtani az alábbi határidőkkel. Korábbi nyertes pályázat nem kizáró ok. 
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A pályázat benyújtásának határideje:  

a 2018/2019-es tanévre: 2018. október 31. 

a 2019/2020-as tanére: 2019. szeptember 30. 

 

A pályázat kötelező mellékletei: 

 

 Pályázati adatlap. 

 Tanulói jogviszony igazolása. 

 Előző évvégi bizonyítvány másolat 

 családban élők jövedeleméről igazolás 

 Egy oldalas esszé az alábbi két témából választva: 

Mit tartok a lakóhelyem legfontosabb értékeinek 2018-ban 

Hogyan látom lakóhelyem jövőjét, ahol szívesen élnék 10 év múlva 

 

Hiánypótlás: 

A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra nincs 

lehetőség. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Személyesen, zárt borítékban a Tarnaleleszi Közös Önkormányzati Hivatalban vagy postai úton 

(Tarnalelesz Községi Önkormányzat 3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 8.)  

 

A borítékra kérjük ráírni: „EFOP 1.5.3. ösztöndíj pályázat”. 

 

A pályázat elbírálása: 

A pályázatokat a Tarnalelesz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A benyújtott 

pályázatok elbírálásának határideje a 2018/19-es őszi tanévre: 2018.november 20. A további 

elbírálási időpontok a beadást követő 20 napon belül lesznek, majd a pályázat elbírálásáról a pályázók az 

elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak. 

A képviselő testület döntése végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. 

 

A pályázatok értékelésénél az alábbi pontozás alapján kell meghatározni az ösztöndíjban részesülő 

tanulókat: 

A/ Tanulmányi átlag alapján pályázók esetében: 

pontszám alapját képező feltétel/eredmény pontszám 

tanulmányi átlag tanulmányi átlag (két tizedes jegyre 
kerekítve)  

település érdekében végzett közösségi munka (Pl. Rákóczi Péter 
Ifjúsági Fúvószenekar tagja) 

1 pont 
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B/ Szociális rászorultság alapján pályázók esetében: 

pontszám alapját képező feltétel/eredmény pontszám 

tanulmányi átlag tanulmányi átlag (két tizedes jegyre 
kerekítve)  

HH 1 pont 

HHH 1 pont 

Nagycsaládos 1 pont 

árva vagy félárva 1 pont 

Családban élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 200%-át 

1 pont 

Adatkezelés: 

A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok 

valóságtartalmáért. 

Adatkezelés: 
A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok 
valóságtartalmáért. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a 
valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt 
támogatás visszavonható. 
A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy 

             a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzati hivatal 
nyilvántartásba vegye és azokat a támogatáskezelő szervezet részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj 
időtartama alatt maga kezelje 

             a támogatáskezelő a személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való 
jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje; 

             a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében 
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra 
való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 
 

Tarnalelesz, 2018. szeptember 12. 

 

Tarnalelesz Községi Önkormányzata 

 

 

 

A pályázat kötelező mellékletei:  

Kitöltött és aláírt adatlap (kiskorú pályázó esetén a szülő/gondviselő aláírása is szükséges) 

Iskolalátogatási igazolás 

Esszé egy oldalban a választott témában 

Bizonyítvány másolata 
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Családban élők jövedelem igazolása 

 

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

Tarnalelesz Községi Önkormányzat ösztöndíjrendszere az EFOP-1.5.3-16-2017-00088 pályázat 

keretében 

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 11-12 ÉVFOLYAMOS KÖZÉPISKOLAI TANULÓK, SZÁMÁRA 

 
A. Tanulmányi eredmény alapján 

 

B. Szociális helyzet alapján  
(megfelelő aláhúzandó)  

 

1.A pályázóra vonatkozó adatok: 

 
Neve:_______________________________________________________________________________ 

Születési neve:_______________________________________________________________________ 

Anyja neve:__________________________________________________________________________ 

Születési hely,idő:_____________________________________________________________________ 

 Lakóhelye:__________________________________________________________________________ 

Társadalombiztosítási Jele:_____________________________________________________________ 

Adóazonosító Jele:____________________________________________________________________ 

Állampolgársága:_____________________________________________________________________ 

Telefonszám:________________________________________________________________________ 

Fizetési számlát vezető pénzintézet neve, fizetési  

számlaszám:_________________________________________________________________________ 

Oktatási intézmény, ahol a pályázó tanulmányait folytatja:  

___________________________________________________________________________________ 

 

2. A pályázó háztartásában élők adatai, jövedelmi viszonyai: 
A pályázóval közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:______________fő 
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A pályázó háztartásában élők személyi adatai: 

  Név: Születési hely, idő: Anyja neve: 
 

 
1._____________________________________________________________________________ 
 

2.____________________________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________________________ 

 

4._____________________________________________________________________ 

 

5._____________________________________________________________________ 

 

6.____________________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

 

     

      
  

A pályázó, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban: 
 

A jövedelem típusa Pályázó 
A pályázóval közös háztartásban élő 

további személyek 
 1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból származó 
          

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 
          

 3. Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 
          

 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 
          

 5. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

ellátások 
          

 6. Egyéb jövedelem           

7. Összes jövedelem           
 A háztartásban egy főre jutó havi nettó jövedelem:_____________________________Ft/fő/hó 

 SZOCIÁLIS HELYZET: 
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A pályázó HH-ás:                                     igen/nem 

A pályázó HHH-ás:                 igen/nem 

A pályázó árva:           igen/nem 

A pályázó félárva:                   igen/nem 

   

3. Nyilatkozatok 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. 

(megfelelő aláhúzandó). 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény 

vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik. 

Adatkezelés: 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő 

adatokat tüntetek fel, úgy az Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárhatnak, a megítélt támogatás 

visszavonható. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy 

             a pályázati űrlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzati 

hivatal nyilvántartásba vegye és azokat a támogatáskezelő szervezet részére – kizárólag az 

ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az 

ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje 

             a támogatáskezelő a személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való 

jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje; 

             a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítás célja érdekében 

szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra 

való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

A kitöltött pályázati adatlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes 

benyújtásával érvényes. 

Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.  

  

Dátum:........................................................... 

  

  

  

____________________                               
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                   pályázó aláírása 

(kiskorú esetén törvényes képviselő aláírása) 

ESSZÉ 
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Aláírás: 


