
 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

20/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelete 

az EFOP-3.9.2-16-2017-00002 „Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése 

Sárbogárd térségében” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) E  rendelet hatálya kiterjed: az  EFOP-3.9.2-16-2017-00002 Humán kapacitás 

fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívásra benyújtott pályázat 

vonatkozásában, mint konzorciumvezető Sárbogárd közigazgatási területén élő, lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos helyzetű magyar állampolgársággal rendelkező természetes személyre (a 

továbbiakban: pályázó vagy támogatott, aki nappali tagozaton. 

1. hazai középiskolai oktatási intézményben hallgatói jogviszony keretében vagy 

2. felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszony keretében 

a) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben vagy 

b) mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben vagy 

c) egységes, osztatlan képzésben vagy 

d) felsőoktatási szakképzésben  

folytatja tanulmányait.  

 

3.  Kiskorú vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes pályázó nevében a törvényes 

képviselője jár el. 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

(1) Az önkormányzat az ösztöndíj támogatással, olyan hátrányos helyzetű tanulókat kíván 

támogatni, akik képességeik alapján többre hivatottak.  

(2) 9-14 évfolyamos nappali tagozatos diákok támogatását célzó ösztöndíjrendszer, akik az előző 

tanévben 3.5 átlag tanulmányi eredményt elértek.  

(3) A településen élő, 18-30 éves korosztályba tartozó, valamelyik egyetem alap- vagy 

mesterszakán nappali tagozaton tanuló aktív státusszal rendelkező személy, akik az előző 

félévben 3.00 átlag tanulmányi eredményt elértek.  

 

(4) Az ösztöndíj támogatás kizárólag az (1) bekezdésben megjelölt, „Új humanizmus – Humán 

kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében" (EFOP-3.9.2-16-2017-00002) pályázat 

keretösszegéből és az adott támogatásra meghatározott összeg erejéig folyósítható. 

(5) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak  



 

 

 

 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,  

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója. 

 

 

2. Ösztöndíj támogatás 

 

3. § (1) Az önkormányzat az ösztöndíj támogatás keretében olyan fiatalokat kíván támogatni, akik 

a  településen élő hátrányos helyzetű tanulók, hallgatók, Sárbogárdon lakóhellyel rendelkeznek. 

a.) a pályázat benyújtásakor elmúlt 14 éves, de az ösztöndíj támogatás lejártának végéig nem tölti 

be a 30. életévét, 

b) vállalja, az EFOP3.9.2-16-2017-00002  sz. projektben részt vesz. 

(2) Pályázatot egy személy többször is benyújthat, mely alapján egy személy többször is 

támogatható. 

4. § Egy pályázat keretei közt a támogatás keretében a pályázók maximum 10 hónap időtartamra 

részesülnek az ösztöndíj támogatásban.  

5. § Az ösztöndíj pályázati felhívást az önkormányzat két alkalommal hirdeti meg. A pályázatot 

Sárbogárd város honlapján kell közzétenni az alábbi ütemezés szerint:  

a) a 2018/19. tanévre szóló ösztöndíj támogatásban történő részvételre szóló pályázat 

esetében: 

1. A pályázat közzétételének határideje:  2018. december 20. 

2. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 21. 

3. A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15. 

b) a 2019/20. tanévre szóló ösztöndíj támogatásban történő részvételre szóló pályázat 

esetében: 

1. A pályázat közzétételének határideje:  2019. szeptember 25. 

2. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október  25. 

3. A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15. 

6. § Az ösztöndíj támogatásra benyújtható pályázat tartalmi elemei: 

a) az e rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlap; 

b) a pályázó részletes önéletrajza.  

c) az e rendelet 2. mellékletében meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó 

dokumentumok:  

d) jövedelmi viszonyokra vonatkozó, e rendelet 3. melléklete szerinti  nyilatkozat, illetve az 

azokat igazoló dokumentumok; 

e) a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás; 

f) nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati eljárásban nem döntés-előkészítőként közreműködő 

vagy döntéshozó, hogy nem kizárt közjogi tisztségviselő, és hogy ilyen személyek nem közeli 

hozzátartozója. 
 

3. Az ösztöndíj támogatásra irányuló pályázatok elbírálásának rendje 

 

7. § (1) A pályázatok elbírálása e rendelet 2. mellékletében meghatározott értékelési 

szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A benyújtott pályázatok 

alapján összesítő táblázat készül.  

(2) A támogatás elbírálásáról Sárbogárd Város Önkormányzata Oktatási, Közművelődési és Sport 

Bizottsága előzetes véleménye alapján a Képviselőtestület – a felállított rangsor alapján, a 

rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve – zárt ülésén dönt. 

(3) A Képviselőtestület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 

(4) A Képviselőtestület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.  



 

 

 

 

(5) A pályázatok eredményét az önkormányzat a helyben szokásos módon – hirdetmény útján és 

az önkormányzat honlapján – közzéteszi. 
 

4. A támogatási szerződés tartalmi elemei 

 

8. §  A támogatási szerződés tartalmi elemei különösen: 

(1) a támogatott kötelezettségvállalása, hogy Sárbogárd lakcímét az ösztöndíj támogatás 

kifizetését követő legalább egy évig fenntartja. 

 

9. § (1) Az ösztöndíj támogatás összege középfokú tanulmányok esetén: bruttó 10.000,- Ft/ hó, 

 felsőfokú tanulmányok esetén:  bruttó 20.000,- Ft/ hó. 

    

(2) Az ösztöndíj támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése. 

(3) A szerződéskötés határideje a képviselőtestületi döntés meghozatalát követő 30. nap. 

(4) A támogatás két részletben ( 2 x 5 hó) kerül átutalásra. 

 

Az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségek, azok megszegéséhez fűződő 

jogkövetkezmények: 

Az ösztöndíjban részesülő tanulók kötelezettsége 

- az előírt tanulmányi kötelezettségének eleget tenni,  

- hallgatói jogviszonyában beállt változásokat a polgármester felé 15 napon belül 

bejelenteni, 

- a végzettség megszerzését igazoló oklevelet, tanúsítványt, vagy más igazoló 

dokumentumot az átadást követő 8 napon belül a polgármester felé benyújtani. 

 

Az ösztöndíj megszüntetése: 

 

Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha: 

a) a hallgatói jogviszony bármely okból megszűnik, 

b) a pályázó az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését méltányolható okból kéri. 

c) A tanulót abban az esetben, ha tanulmányai során úgy dönt, hogy a tanulmányait a támogatott 

szakmától eltérő más szakmában, vagy akár más intézményben folytatja, visszamenőleg érvényes 

hátrányos következmény nem érinti. 

d) Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetésről a polgármester dönt.  

 

5. Záró rendelkezések 

 

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet 2021. január 1-én hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Sükösd Tamás      Dr. Venicz Anita 

polgármester           jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2018.december 21.    Dr. Venicz Anita 

                                                   jegyző                                                                                               



 

 

 

 

1. melléklet az 20/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelethez 

 

Pályázati adatlap 

„EFOP-3.9.2-16-2017-00002" ösztöndíj támogatáshoz 

 

 (Az adatlap része a pályázatnak!) 

Pályázó adatai  

Név: 

Születési név: 

 

Állampolgárság: 

Születési idő: 

 

Születési hely: 

Anyja neve: 

 

Lakcím:  

 

Telefon: 

Mobil: 

E-mail: 

Levelezési cím: 

 

 

Telefon: 

Adóazonosító jel/adószám: TAJ szám: 

  

Oktatási adatok 

Intézmény neve 

Képzési forma, kar, szak, tagozat, évfolyam: 

Tanulmányi eredmény: 

 

(Középfokú tanulmányokat folytatóknál év végi tanulmányi eredmény. 

 Felsőfokú tanulmányokat folytatóknál utolsó félévi eredmény) 

Nyelvvizsgával rendelkezik e:  IGEN  /  NEM               (a megfelelőt jelölje) 

 

Amennyiben igen: 

Nyelv:                                                                     nyelvvizsga típusa, szintje: 

Bankszámlaszám: 

 

A lenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében hozzájárulok, hogy a fent megadott személyes és 

különleges adataimat Sárbogárd Város Önkormányzata a pályázaton történő részvétel elbírálása, 

illetve a kifizetések lebonyolítása érdekében kezelje, nyertes pályázóként pedig hozzájárulok 

nevemnek Sárbogárd Város honlapján történő közzétételéhez, továbbá felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy a pályázati adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek 



 

 

 

 

 

A személyes és a különleges adatok kezelése a pályázatot elnyertek esetében az „Új humanizmus – Humán kapacitás 

fejlesztése Sárbogárd térségében" című, EFOP-3.9.2-16-2017-00002 projekt fenntartási idejének végéig, a 

kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a kifizetést követő 8 

évig tart. Az eredménytelen, vagy elutasított pályázati anyagokban szereplő személyes és különleges adatok kezelése 

a pályázat benyújtásának napját követő egy hónapig tart. Az érintettek hozzájárulása indokolás nélkül bármikor 

visszavonható. A személyes és a különleges adatok kezelésével kapcsolatban az adatkezelők harmadik fél részére 

történő adattovábbítást nem végeznek. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést 

csak az adatkezelőnek a pályázat elbírálásával, valamint a támogatás kifizetésével megbízott munkatársa(i) 

nyerhet(nek), a feladataik ellátáshoz szükséges ideig és mértékben. Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama 

alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog). Jogsérelem esetén 

bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/C., telefon: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is 

fordulhatnak.  

…………………………..…..…….… 

(Dátum) 

………….……………………………

… 

(Aláírás) 

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell: 

 

1. a pályázó részletes önéletrajza.  

2. az e rendelet 2. mellékletében meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó 

dokumentumok. 

3. jövedelmi viszonyokra vonatkozó, e rendelet 3. melléklete szerinti  nyilatkozat, 

illetve az azokat igazoló dokumentumok. 

4. a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás. 

5. nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati eljárásban nem döntés-előkészítőként 

közreműködő vagy döntéshozó, hogy nem kizárt közjogi tisztségviselő, és hogy ilyen 

személyek nem közeli hozzátartozója. 

 

 



 

 

 

 

2. melléklet az 20/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelethez 

 

A pályázatok értékelési szempontjai: 

 

 Értékelési szempont  

 

Adható 

pontszám 

 

Adható 

maximális 

pontszám 

Adott 

pontszám 

1. Szociális helyzet  30 pont  

1.1. Az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme:  

a) a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem nem haladja 80.000 Ft-ot  

30 pont   

 b) a) a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem nem haladja 140.000 Ft-ot 

10 pont   

 c) a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem meghaladja 140.000 Ft-ot 

0 pont   

2. A pályázó tanulmányi eredménye  30 pont  

 a) Tanulmányi átlag4,00 – 5.00 30 pont   

 b) Tanulmányi átlag 3,00 – 3,99  10 pont   

3. A pályázó rendelkezik az alábbiakkal:  80 pont  

 a) államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány 10 pont   

b) kutatási tevékenység folytatása 10 pont   

c) diákköri tevékenység 10 pont   

d) szakmai, tanulmányi versenyeken elért 

helyezés 

10 pont   

e) publikációs tevékenység 10 pont   

f) konferencia részvétel előadás tartással 10 pont   

g) oktatáshoz kapcsolódó demonstrátori 

tevékenység végzése 

10 pont   

h)  élsportolói tevékenység folytatása, 

sporteredmények 

10 pont   

Összesen:   140  



 

 

 

 

 

3. melléklet az 20/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelethez 

 

JÖVEDELMI NYILATKOZAT 

 

A) Személyi adatok  

  

  1. A támogatást igénylő neve:......................................................................................................... 

 (Leánykori név:)..................................................................................................................... 

 

  2. A támogatást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 

 ...................................................................................................................................................... 

  

  3. A támogatást igénylő tartózkodási helyének címe: 

....................................................................................................................................................... 

  

   4. A támogatást igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ……....… fő.  

  

  5. A 4. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve:  

  a) ...............................................  

  b) ...............................................  

  c) ...............................................  

  d) ...............................................  

  e) ...............................................  

  f) ...............................................  

  g) ...............................................  

  

B) Jövedelmi adatok / Forintban /  

  

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………………… Ft/hó.  

  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek.  

  

 

Dátum: …………………………  

  

……………………………………………… 

a támogatást igénylő, aláírása 

 

  

  

 

 


