PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
Szeghalom Város Önkormányzata a „Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező
településeken” EFOP -3.9.2-16-2017-00032 kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír
ki hátrányos helyzetű alapfokú vagy középfokú oktatási intézményekben tanulók részére
2018/2019 tanév

1. Az ösztöndíjban részesítés feltételei
Szeghalom Város Önkormányzata pályázati eljárás eredményeként ösztöndíjban részesíti azt a
lentebb meghatározott számú tehetséges, de rászoruló hátrányos helyzetű, vagy halmozottan
hátrányos helyzetű, az adott településen állandó lakcímmel rendelkező tanulót, aki:
•

nappali rendszerű alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal
rendelkezik, és nem magántanuló

•

tanulmányi átlaga az ösztöndíj igénylést megelőző lezárt félévben eléri a 4,00 tanulmányi
átlagot

•

más ösztöndíjban nem részesül

Az ösztöndíj megállapításnál előnyben részesül az a tanuló, aki
•

az ösztöndíj pályázat benyújtásának évében, vagy azt megelőző évben bármely sportágban
legalább országos szintű sportversenyen 1-3 helyezést ért el

•

az ösztöndíj pályázat benyújtásának évében, vagy azt megelőző évben legalább országos
szintű tanulmányi versenyen 1-3 helyezést ért el,

•

olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

•

tankötelezettségének megszűnését követően is folytatja tanulmányait.

A pályázatok értékelésénél az alábbi pontozás alapján kell meghatározni az ösztöndíjban részesülő
tanulókat:
pontszám alapját képező feltétel/eredmény

pontszám

tanulmányi átlag

tanulmányi átlagnak megfelelő pontszám, két
tizedes jegyre kerekítve a matematika szabályai
szerint

sport vagy tanulmányi verseny országos szint 1
helyezés

3 pont

sport vagy tanulmányi verseny országos szint 2.
helyezés

2 pont

sport vagy tanulmányi verseny országos szint 3.
hely

1 pont

sport vagy tanulmányi verseny nemzetközi szint
1. helyezés

6 pont

sport vagy tanulmányi verseny nemzetközi szint
2. helyezés

5 pont

sport vagy tanulmányi verseny nemzetközi szint
3. helyezés

4 pont

családban élő gyermekek száma 3 vagy több fő

1 pont

tankötelezettség
elérését
követően
tanulmányokat folytató kérelmező

is

3 pont

A pályázat alapján Szeghalom Város Önkormányzata ösztöndíjban részesíti, a fent meghatározott
kritériumok és pontok alapján a legtöbb pontot elérő 10 fő tanulót.
Ha a fent meghatározott pontozás alapján pontazonosság van a meghatározott ösztöndíjban
részesülő létszámkeret felső határa és azt követő pályázók között, akkor a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekeket kell előnyben részesíteni az ösztöndíj megítélésében.
2. Az ösztöndíj folyósítás időtartama és összege
Az ösztöndíj 2018. szeptember 1. és 2019. június 30. közötti időszakra kerül megállapításra.
Az ösztöndíj összege havonta 10.000 Ft
Az ösztöndíj havi összegét az önkormányzat a tárgyhónap 10. napjáig az ösztöndíjas részére kifizeti,
illetve az általa magadott bankszámlára átutalja.
Az ösztöndíj folyósítása tanév közben megszűnik, ha az ösztöndíjban részesülő tanuló
magántanulóvá válik, vagy tanulói jogviszonya véglegesen megszűnik, vagy máshonnan ösztöndíjban
részesül és lemond ezen ösztöndíjról. A beadott kérelemben bekövetkezett változásról az
ösztöndíjasnak 15 napon belül az ösztöndíj folyósítóját értesíteni kell.
3. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot papíralapon a jelen felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével postai úton
vagy személyesen lehet benyújtani.
•

Postai úton: Szeghalom Város Önkormányzata (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.)

•

Személyesen: Szeghalmi Polgármesteri hivatal III. emelet 67-es iroda

4. A személyes tájékoztatás módja
A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatás kérhető: Rábai Szilvia (szakmai vezető), e-mail:
vesztoefop392@gmail.com
5. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. év szeptember hónap 21. napja
A pályázatok benyújtásának módja:
6. A pályázat kötelező mellékletei:
•

oktatási intézmény igazolása fennálló tanulói jogviszonyról;

•

a tanulmányi átlag hitelt érdemlő igazolása;

•

sporteredmény vagy tanulmányi verseny helyezésének
hitelt érdemlő igazolása

•

hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet
fennállását igazoló dokumentum

7. A pályázatok elbírálása

Az ösztöndíjak elbírálásáról Szeghalom Város Polgármestere dönt.
8. Az elbírálás határideje
A pályázat benyújtási határidejét követő 15 napon belül.
9. Értesítés a pályázati döntésről
A döntéshozó a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat.
10. A feltételek és kritériumok megfogalmazásában használt fogalmak magyarázata:
család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-ban
meghatározott fogalom.
gyermek: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. §-ban
meghatározott fogalom.
ösztöndíj: olyan rendszeresen vagy egy alkalommal nyújtott pénzbeli támogatás, melyet az állam,
önkormányzat vagy annak erre felhatalmazott szerve, vagy oktatási intézmény nyújt a tanulónak e
jogcímen. Ösztöndíj pl.: Arany János Tehetséggondozó Program, Útravaló Ösztöndíjprogram vagy
alprogramjaik keretében kapott ösztöndíj, a szakmaszerkezeti döntés alapján kapott tanulmányi
ösztöndíj (hiányszakma ösztöndíj), sportösztöndíj, stb.

