FELHÍVÁS

Csenger Város Önkormányzata, Csengersima Község Önkormányzata, Csengerújfalu Község
Önkormányzata, Ura Község Önkormányzata, Komlódtótfalu Község Önkormányzata,
Szamosbecs Község Önkormányzata, Szamostatárfalva Község Önkormányzata,
Szamosangyalos Község Önkormányzata
nkormányzata a „Holnap itt Fogant a mában”mában” Humán
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Csengerben és a környező
környez településeken (EFOP
(
3.9.2-16-2017-00036) pályázat ösztönző támogatásairól szóló Csenger Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az egyes
es szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2018. (X.03)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján, tanulmányi ösztöndíj pályázatot
hirdet a 2018/2019-es tanév II.. félévére, egy féléves időtartamraA
id
A hátrányos helyzetű
helyzet gyerekek/
tanulók// hallgatók közneveléséhez/ felsőoktatásához
fels oktatásához való hozzáférésének biztosítása érdekében.
A pályázók köre:
Az ösztöndíjban azok a tanulók/ hallgatók részesülhetnek, akik megfelelnek az alábbi
feltételeknek:
-

-

a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves
felsőfokú alapképzésben/
lapképzésben/ mesterképzésben/ felsőfokú
fels fokú szakképzésben nappali tagozaton
tanulmányokat folytató hallgatók tanulmányokat folytatnak a pályázat benyújtásakor
előző félévi tanulmányi eredményük igazoltan 3,00 átlag felett van
aki Csengerben, illetve a környező településeken (Csengersima, Csengerújfalu, Ura,
Komlódtótfalu, Szamosbecs, Szamostatárfalva, Szamosangyalos) lakcímmel rendelkezik,
rendelkezi és
ezt lakcímkártya másolattal igazolja
a pályázat benyújtásakor egyéb ösztöndíjban nem részesül
Vállalja a kötelező,, közösségi célú, önkéntes tevékenység végzését a településen

Pályázat elbírálásánál előnyt
nyt jelent:
-

előnyt
nyt jelent a rangsor megállapításánál a jó tanulmányi átlag

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázaton nem vehetnek részt távoktatási tagozatos és doktorandusz
hallgatók, valamint passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező
rendelkez hallgatók!

A pályázattal elnyerhető támogatás
Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5
( hónapra) nyerhető el. Egy hallgató tanulmányai során
legfeljebb 4 alkalommal részesülhet az ösztöndíjban.
ös

Az ösztöndíj összege:
15 000 Ft, amennyiben a kérelmezővel közös háztartásban elő személyek az egy főre
f
eső
jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj ötszörösénekösszegét, a
pályázó18 és 30 év közötti életkorú, valamint tanulmányi átlaga 3,00
A pályázatok elbírálásáról
konzorciumvezető dönt.
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Bármely ösztöndíj utalásának technikai feltétele, hogy a tanuló/ hallgató bankszámlaszáma,
magyarországi adóazonosító jele és állandó
á
lakcíme fel legyen tüntetve.
A képzési támogatás pályázat útján nyerhető
nyerhet el. A pályázatokat Csenger Város Önkormányzatának,
valamint a környező települések (Csengersima, Csengerújfalu, Ura, Komlódtótfalu, Szamosbecs,
Szamostatárfalva, Szamosangyalos)
Szamosangyalos Önkormányzatának képviselő-testületei
testületei bírálják el.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A pályázatt benyújtásának határideje: 2019.
2019 április 10.
A pályázatt elbírálásának határideje: 2019. április 30.
A képzési támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés
dés megkötése.
A szerződéskötés
déskötés határideje a képviselő-testületi
képvisel
döntés meghozatalát követő 15 nap.
A képzési
pzési támogatás folyósítása 2019.
2019 február 1 napjára visszamenőlegesen
legesen történik
A támogatás ezt követően
en félévente, a döntés hozatal és szerződéskötést követő
követ hónap 15. napjáig
kerül kifizetésre.
A pályázatot egy eredeti példányban Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalába, illetve a környező
környez
települések esetén (Csengersima, Csengerújfalu, Ura, Komlódtótfalu, Szamosbecs,
Szamostatárfalva,
tárfalva, Szamosangyalos) Polgármesteri Hivatalába kell benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-

a kitöltött pályázati adatlapot
a pályázati adatlap kötelező
kötelez mellékleteit, lakcímkártya másolatát, illetve jövedelemigazolást

Az ösztöndíjat elnyert tanuló/hallgató, amennyiben hallgatói jogviszonyában változás áll be,
hallgatói jogviszonya megszűűnik vagy szünetel, illetve az ösztöndíja alapjául szolgáló
tevékenységét az ösztöndíj folyósításának időtartama
id
alatt megszünteti, a változás
vá
tényéről és
indokairól, valamint a változás megítélése szempontjából releváns valamennyi körülményről
körülményr 8
napon belül köteles az önkormányzatot értesíteni. A bejelentéssel kapcsolatban szükség esetén a
képviselő-testület
testület dönt az ösztöndíj további folyósításáról
folyósításáról vagy megvonásáról.
A pályázati adatlap a www.csenger.hu
www.
oldalon érhető el, továbbá a Csengeri Közös
Önkormányzati Hivatalban, illetve a környező
környez települések Polgármesteri Hivatalában vehető
át. Az kitöltött adatlapot aláírás után a szükséges mellékletekkel
mellékletekkel együtt kell benyújtani.
A pályázat beérkezési határideje: 2019. április 10.
A határidő eltelte után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

