Besenyőtelek Község Önkormányzata ezennel kiírja
Ösztöndíjpályázatát
Hiányszakmát tanuló/óvónő, védőnő/ felsőoktatási hallgatók számára

Besenyőtelek Községi Önkormányzat pályázatot hirdet az EFOP 1.5.3-16-201700051 keretén belül hiányszakmát tanuló felsőfokú végzettséget szerző tanulók részére.
1. A pályázat célja
A településen is jelentkező szakemberhiány enyhítésére olyan ösztönző program
elindítása, mely az itt élő, hiányszakmát tanuló fiatalokat támogatja, akik helyben
képzelik el a jövőjüket.
l

Az ösztöndíjpályázatra azok a Besenyőtelek település illetékességi területén a
pályázat kiírása idején a 27. életévüket be nem töltött besenyőteleki lakóhellyel
rendelkező hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) rendszerben folytatják
tanulmányaikat.
2. A pályázókkal kapcsolatos követelmények:
1.
2.
3.
4.
5.

besenyőtelki állandó lakhely
nappali tagozaton folytatott tanulmányok
minimum 3,5 átlag
a tanulmányi eredmény igazolása
hallgatói jogviszony igazolása

3. Az ösztöndíj összege:
250.000 Ft/félév
Az ösztöndíj 4 félévre folyósítható, első félév kifizetése 2019. február 15-ig történik.
A tanulmányi szerződés keretében folyósított ösztöndíjat két fő hiányszakmát tanuló
felsőoktatásban résztvevő diák kapja.

4. A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázatot az előírt formanyomtatványon lehet benyújtani, a szükséges
mellékletekkel.
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A formanyomtatvány Besenyőtelek Községi Önkormányzat honlapjáról és facebook
oldaláról letölthető.
A pályázat Önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2018. 10. 15. 12. óra
.
Postai úton: Besenyőtelek Község Önkormányzat, 3373 Besenyőtelek, Fő u. 89.
Személyesen: Besenyőtelek Község Önkormányzat, 3373 Besenyőtelek, Fő u.89.

5.A pályázat kötelező mellékletei:
▪
▪
▪

Az oktatási intézmény által kitöltött eredeti tanulói, hallgatói jogviszony igazolás a
2018/2019. tanévről.
Tanulmányi eredmény igazolása (legutolsó félév bizonyítványának másolata)
tanulmányi osztály által hitelesített
Érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolata.

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;
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b) hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányi jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
c) 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 2018. október
31-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;
b) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból
kizárja, és kizárását írásban indokolja;
c) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál,
és döntését írásban indokolja;
d) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti
támogatásban;
e) a pályázó tanulmányi átlaga 3,5 felett van /rangsor felállítás/
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 felek megállapodnak abban, hogy ösztöndíjas szerződést kötnek a megfelelő
képzésben részesülő, szakmailag elhivatott, tanulmányai végeztével helyben
elhelyezkedni kívánó hallgatóval – szakemberhiány biztosítása céljából – a meghirdetett
és e szerződés tárgyát képező ösztöndíjra.
Az ösztöndíjas tudomásul veszi, hogy az ösztöndíj kiírásának, illetve folyósításának a
támogató által elérni kívánt célja, hogy az ösztöndíjas szakképzettsége és végzettsége
megszerzését követően a támogató által megjelölt intézményben helyezkedjen el és ott
legalább az ösztöndíj folyósításának időtartamával /2 év/ azonos ideig munkavégzésre
irányuló jogviszonyt létesítsen.
A szerződést csak közös megegyezéssel lehet módosítani.
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A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi 1 törvény és az egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályok mindenkor
hatályos rendelkezései az irányadók.
8. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2018. november
9-ig postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
9. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 2x10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi év:
a 2018/2019. tanév, illetve a 2019/2020. tanév.
Az önkormányzat egy tanulmányi évre kettő részletben utalja át a hallgatóknak a
támogatás összegét.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2019. február 15.
Az ösztöndíjrész forrása a Széchényi 2020 keretében megjelent és támogatott EFOP1.5.3-16-2017-00051- ÉPÍTSÜNK EGYÜTT JÖVŐT! - Új esély program Füzesabony
és térsége című uniós támogatás elkülönített része.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulék fizetési 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 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: Besenyőtelek
Község Önkormányzat: 3373 Besenyőtelek, Fő u.89.)

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
önkormányzat részére visszafizetni.

Kelt, Besenyőtelek, 2018. szeptember 5.

Bozsik Csaba
Polgármester
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