EFOP-3.9.2-16-2016-00054
Pályázati felhívás
Tanulmányi ösztöndíj az EFOP-3.9.2-16 – Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és
térségében című pályázat keretében
1. Pályázatot szülő, törvényes képviselő, gyám nyújthat be.
Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy
hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, aki általános iskolába jár, és az iskola első négy
osztályát elvégezte, vagy valamely középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, és az
előző tanévi tantárgyi átlag a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,0 vagy a fölött van,
valamint a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezik, továbbá igazolatlan
hiányzásainak száma nem haladja meg az 5 napot és egyéb ösztöndíj programban nem részesül.
Egyéb előnyt jelentő szempont:
- iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolása
Az ösztöndíj összege tanévenként 10 000 Ft/hó
2. Az ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény vagy hátrányos/halmozottan hátrányos
helyzet igazolása
- iskolalátogatási igazolás,
- a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat
- lakcímkártya (Hejőpapi lakóhely igazolása)
- nyilatkozat arról, hogy más ösztöndíjban nem részesül
3. Az ösztöndíj a 2020/2021. tanévben 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig kerül
folyósításra.
4. Az ösztöndíj pályázatot – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon és a
mellékelt nyilatkozatokon - a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő,
gyám 2020. szeptember 30. napjáig, a tanévre meghatározott pályázati keretösszeg kimerüléséig
nyújthat be. A pályázati adatlap letölthető a hejopapi.hu honlapról vagy személyesen kérhető
Hejőpapi Község Önkormányzatánál (3594 Hejőpapi, Kossuth utca 57.).
A pályázatot postai úton vagy személyesen Hejőpapi Község Önkormányzatánál (3594 Hejőpapi,
Kossuth utca 57.) kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: ösztöndíj
5. A beérkezett pályázatok 2020. október
30. napjáig elbírálásra kerülnek. A fenti
határidő elmulasztása jogvesztő!

EFOP-3.9.2-16-2016-00054
JELENTKEZÉSI LAP TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJHOZ
az EFOP-3.9.2-16 – Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében című
pályázat keretében
a 2020/2021. oktatási évre
Pályázó adatai:

Szülő, törvényes képviselő, gyám neve:……………………………………………………
Születéskori neve:……………………………………………………………………………….
Születetési hely:…………………………….……..év:…………..hó:…………..nap:………....
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Családi állapota: ………………………………………………………………………………..
Állandó lakcím: (………………ir.sz.)………………………………………………………….
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………….
Postacím:………………………………………………………………………………………...
Telefonszám:………………… (kitöltése nem kötelező)TAJ szám:…………………………..
A gyermek adatai:
Neve:………………………………………………………………………………....................
Anyja neve:……………………………………………………………………………
Születetési hely:…………………………….……..év:…………..hó:…………..nap:………....
Állandó lakcím: (………………ir.sz.)………………………………………………………….
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………….
Postacím:………………………………………………………………………………………...
TAJ szám:………………………….
Melyik oktatási intézmény tanulója? (Az intézmény neve, címe)
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………
Hányadik évfolyamra jár?:……………………
Tanulmányi eredményeinek átlaga 2019/2020 tanév végén:………

Kelt: …………………………

………...…………………….
pályázó aláírása

a

NYILATKOZATOK
Hozzájárulok, hogy a pályázatban foglalt adataimat Hejőpapi Község Önkormányzata a
pályázat elbírálása, az ösztöndíjszerződés megkötése, az ösztöndíj folyósítása és annak
megszüntetése, a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizettetése érdekében kezelje,
ellenőrizze és nyilvántartsa.
Büntetőjogi felelősséget vállalok azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a
pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntettem fel, és
ezzel megtévesztettem a döntéshozót, úgy pályázatom érvénytelennek minősül, az
ösztöndíjszerződés megkötését követően pedig szerződésem felmondásra kerül, és a
folyósított ösztöndíj vonatkozásában visszafizetési kötelezettség terhel.
Nyilatkozom arról, hogy gyermekem más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül,
egyben tudomásul veszem, hogy csak valós, nemleges nyilatkozat esetén részesülhet
ösztöndíjban.

Kelt:…………………………………
…………………………………………..
Pályázó/gyermek aláírása
…………………………………………..
Pályázó/gyermek szülője,
törvényes képviselője

Nyilatkozat bankszámlaszámról
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00054. számú „Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és
térségében” című pályázat keretében meghirdetett ösztöndíj kapcsán

Alulírott:
Név:…………………………………….. (sz.név.:…………………………………..)
Szül.: ……………………………………
Anyja neve: …………………………………….
Cím:…………………………………………….
Kiskorú neve:………………………………………

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nevemre szóló bankszámlaszám az alábbi:
Számlaszám: …………………………………..
Pénzintézet neve: ………………………………
Jogosult neve: ………………………………….

Hejőpapi, 2020.
…………………………………….
Kiskorú képviselője/nyilatkozatot tevő

