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Szihalom Község Önkormányzata ezennel kiírja  

2019/ 2020. tanévre 

Ösztöndíjpályázatát 

középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók számára 

  

1. A pályázat célja 

Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok támogatása.  

A településhez történő kötődés erősítése. 

2. A pályázók köre, ösztöndíj összege 

Kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) 
rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” 
fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 
 

Az ösztöndíjpályázatra azok a Szihalom település illetékességi területén a pályázat 

kiírása idején a 27. életévüket be nem töltött szihalmi lakóhellyel rendelkező, hátrányos 

helyzetű tanulók, hallgatók jelentkezhetnek, akik középiskolában, felsőoktatási 

intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) 

rendszerben folytatják tanulmányaikat.  

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

- aki más ösztöndíj támogatásban már részesül 
- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 
A pályázókkal kapcsolatos követelmények:  

1. szihalmi állandó lakhely 

2. nappali tagozaton folytatott tanulmányok 

3. lezárt év (félév), tanulmányi átlag: középiskolában minimum 3,8 átlag, felsőfokú 

képzésben (egyetem, főiskola) minimum 3,6-os átlag.  

4. legalább 5 tantárgyból szerzett osztályzat 

5. a tanulmányi eredmény igazolása 

6. hátrányos helyzet igazolása 

7.        egy főre eső jövedelem igazolása  
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Az ösztöndíj összege: 

5000 - 6000 Ft/hó/fő középiskolásoknak, felsőoktatási intézmény hallgatóinak 8000-

10000/fő/hó-ig, a támogatásra rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható. Az ösztöndíj 

tanulmányi félévenkénti 5 havi összege egy összegben kerül folyósításra. Első folyósítás: 

2020. március hóban történik. 

 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 
 

3. A pályázat benyújtásának módja, határideje  

 

A pályázatot az előírt formanyomtatványon lehet benyújtani, a szükséges 

mellékletekkel.  

A formanyomtatvány, Szihalom község önkormányzatánál kérhető ügyfélfogadási időben 

vagy letölthető a www.szihalom.hu weboldalról. 

 

A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásának  

határideje: 2020. február 28. 12.óra  

 

. 

Postai úton: Szihalom Község Önkormányzat, 3377 Szihalom, Hunyadi u.78. 

Személyesen Szihalom Község Önkormányzat, 3377 Szihalom, Hunyadi u.78. szám. 

4.A pályázat kötelező mellékletei: 

▪ Az oktatási intézmény által kitöltött eredeti tanulói, hallgatói jogviszony igazolás a 
2019/2020. tanévről.  

▪ Személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas érvényes okirat másolata 
▪ Tanulmányi eredmény igazolása (legutolsó tanév bizonyítványának másolata) tanulmányi 

osztály által hitelesített 
▪ Igazolás a pályázó és a vele közös 

háztartásban élők – a benyújtást megelőző 3 
havi – jövedelméről 

 
A pályázó és a pályázóval közös háztartásban 
élők egy főre jutó havi nettó jövedelmének 
igazolási módja:  
 
Közös háztartásban élők: a pályázó lakóhelye 
szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek.  

http://www.szihalom.hu/
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Jövedelem: - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint 
meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), 
ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és  
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások 
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési 
hozzá-járulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.  
 
Nem minősül jövedelemnek  

a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési 
támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógy-
szerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 
személyek részére nyújtott települési támogatás,  
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,  
c) az anyasági támogatás,  
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,  
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,  
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,  
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes 
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi 
ellenértéke,  
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,  
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,  
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a 
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.  
 

▪ A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, vala-
mely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 

5. Jelen Felhívásban hátrányos helyzetnek számít, az alábbiak közül valamelyike: 
(igazolása szükséges) 

 
▪ árva vagy félárva, és szülője 

egyedülállóként neveli 
▪ szülője, eltartója munkanélküli,  
▪ gyermeke van, 
▪ családjában az eltartottak száma 

három vagy annál több 
▪ felsőoktatásban tanuló testvére van,  
▪ szülője, eltartója gyermekét 

egyedülállóként neveli, 
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▪ családjában súlyos fogyatékos, vagy legalább 50%-ban egészségkárosodott 
személy él, 

▪ állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul, 
▪ egyedülálló személyek gyermekei esetében a benyújtást megelőző 3 hónap 

átlagjövedelme alapján a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350 %-át, egyéb 
esetekben a 300%-ot.  

▪ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 67/A.§ (1-2) bekezdésének való megfelelés 

 

6. Adatkezelés 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati 

adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

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 pályázata benyújtásával  

a)   hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró 

települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – 

kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság 

ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje; 

b)  hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat 

lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj 

időtartama alatt kezelje; 

c) hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányi jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a 

támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson; 

d)  hozzájárul továbbá 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.  

7. A pályázat elbírálása 

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2020. március 5-ig: 

a)  az elbíráló önkormányzat a pályázókat 

hiánypótlásra szólíthatja fel a formai 

ellenőrzés és az elbírálás során, az 

önkormányzat által meghatározott 

határidőben, amely azonban nem lépheti túl a 

pályázatok önkormányzati elbírálási 

határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást 

csak olyan dokumentumokra kérhet be, 

amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A 

hiánypótlási határidő: 5 nap; 
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b) az ösztöndíj elbírálása szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől 

függően történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a 

formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve; 

c) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, 

és kizárását írásban indokolja; 

d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és 

döntését írásban indokolja; 

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 

támogatásban; 

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra  

nélkül  járhat el. 

g) Ha a támogatásra jogosult pályázatok száma meghaladja a 15 db-ot, az Önkormányzat 

rangsort állít fel. Előnyben részesíthető pályázatok: 

-  Ha a pályázó tanulmányi átlaga 3,8 felett van 

- Ha a pályázó esetében az 5. pontban (hátrányos helyzet) felsorolt feltételek közül  

egyszerre több is fennáll 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen 

érdemben nincs helye jogorvoslatnak. 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az 

ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben 

az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a 

meghozatalát követő tanulmányi félévtől hozható meg. 

8. Értesítés a pályázati döntésről 

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020. március 6-ig  

postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat. 

9. Az ösztöndíj folyósítása 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:  

a 2019/2020. tanév első illetve a 2019/2020. tanév második féléve. 

Az önkormányzat egy tanulmányi félévre egy összegben utalja át a támogatott 

tanulók/hallgatók öthavi önkormányzati támogatási 

összegét.  

Az ösztöndíjrész forrása a Széchényi 2020 

keretében megjelent és támogatott EFOP-1.5.3-

16-2017-00051- ÉPÍTSÜNK EGYÜTT JÖVŐT! - 

Új esély program Füzesabony és térsége című 

uniós támogatás elkülönített része. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 

2020. március 
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Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az első félévben legkésőbb március hónaptól, a 

második félévben szeptember hónaptól történik. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-

járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 

CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját). 

10. A pályázók értesítési kötelezettségei 

Az ösztöndíjban részesülő tanuló/hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 

minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon 

belül) írásban értesíteni az önkormányzatot (levelezési cím: Szihalom Község Önkormányzat: 

3377 Szihalom, Hunyadi u.78.)  

Az értesítési kötelezettséget a tanuló/ hallgató 10 munkanapon belül köteles teljesíteni az 

alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása  
- tanulmányi státusz változása; 
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 

 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 

önkormányzat részére visszafizetni. 

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit kezdeményezhet Lemondó 

nyilatkozat benyújtásával, postai úton, ajánlott levélként megküldve az Önkormányzat címére. 

A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát 

megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.  

 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást 
már kézhez vette. 
 

 

Kelt, Szihalom, 2020. február 19.  

 

 

 

Bóta József Sándor  

polgármester 

 


