T Á J É K O ZTAT Ó

az EFOP-3.9.2-16-2017-00002 „Új humanizmus – Humán kapacitás
fejlesztése Sárbogárd térségében” című pályázathoz kapcsolódó
ösztöndíjról
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 hirdeti meg. A pályázatot Sárbogárd
város honlapján kell közzétenni az alábbi ütemezés szerint:
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.
A teljes pályázati anyag és adatlap megtalálható a sarbogard.hu honlapon, továbbá átvehető
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban Tóth Teréz Márta Szervezési Csoportvezetőnél
(Sárbogárd, Hősök tere 2. I. emelet 1. iroda)

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

1. melléklet
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:

Levelezési cím:

Telefon:
Mobil:
E-mail:
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
Amennyiben igen:
Nyelv:
Bankszámlaszám:

(a megfelelőt jelölje)

nyelvvizsga típusa, szintje:

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

