
Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pályázati felhívása 
 

Tanulmányi ösztöndíj pályázat  
az EFOP-1.5.3-16-2017-00030 számú, „humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás 

térségében” című számú projekt keretein belül, hátrányos helyzetű tanulók számára 
 

 

Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-00030 számú, 
„humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében” című pályázathoz (továbbiakban: 
EFOP pályázat) kapcsolódó tanulmányi ösztöndíjról szóló 13/2019(IX.2.) önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet) alapján, a 2019/2020. tanév II. félévétől, a 
hátrányos helyzetű középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára 
ösztöndíjat alapított. 

I. A pályázat célja 
A hátrányos helyzetű, de tehetséges és szorgalmas tanulók segítése, jó tanulmányi eredményeik 
megőrzésének támogatása. 

II. Jogosultsági feltételek 
Az ösztöndíjat a Vadna község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton, 
hazai középiskolai, vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulói/hallgatói jogviszony keretében 
tanulmányait folytató - magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy – tanulók 
igényelhetik, akik megfelelnek az önkormányzati rendeletben megállapított további jogosultsági 
kritériumoknak. 

III.Jogosultsági szempontok  
Ösztöndíjban azok a tanulók részesülhetnek, akik az alábbi jogosultsági szempontokat teljesítik, 
továbbá a rangsoroláshoz szükséges kiválasztási szempontok alapján a leginkább megfelelnek az 
az EFOP pályázat feltételeinek: 

- Vadna Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási (a 
továbbiakban: lakóhely) rendelkező magyar állampolgárok [Az „állandó lakóhely” fogalma 
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI. 
törvény „lakóhely” fogalmának feletethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud 
igazolni. ]; 

- Igazoltan hátrányos helyzet (Az önkormányzati rendelet 2.§ (1) pontja szerinti 
értelmezésben hátrányos helyzetű pályázó:  
 akinek a vele közös háztartásban élő szülői nem rendelkeznek rendszeres havi 

jövedelemmel;  
 akinek mindkét szülője álláskereső;  
 akinek mindkét szülője öregségi vagy rokkantsági nyugdíjas;  
 akit egyedül elő szülő nevel; akit családba fogadtak, nevelésbe vettek;  
 aki árva, félárva;  
 akinek legalább egyik szülője nem rendelkezik általános iskolai végzettségtől 

magasabb végzettséggel;  



 aki fogyatékkal él;  
 akinek legalább egy testvére is tanuló/hallgató (ideértve az általános iskolai tanulókat 

is); 
 akinek a vele közös háztartásban élőkre tekintettel, van olyan családtagja, aki 

rendszeres szociális ellátásban részesül;  
 akinek az iskolába történő napi beutazás több, mint 5 km-re történik;  
 akinek az iskolába történő napi beutazása nem lehetséges, ezért kollégiumi ellátást 

vesz igénybe; akinek a családjában – vele közös háztartásban élőkre tekintettel - az egy 
főre eső jövedelem nem éri el a kötelező legkisebb munkabér 50 %-át) 

A hátrányos helyzetet megalapozza egyetlen kritériumnak való megfelelés is! 
- akinek a 2019/2020. tanév I. félévében a lezárt tanulmányi átlageredménye legalább 3,00 

(középiskolások esetében a magatartás- és szorgalom jegyek nélkül); 
- akinek az igazolatlan hiányzásainak a száma nem haladja meg a 10 órát, a 2019/2020. 

tanév I. félévében; 

- akik egyéb ösztöndíjban nem részesülnek (pl. állami-, önkormányzati-, vállalti-, iskolai 
ösztöndíj); 

- aki középiskolai vagy felsőoktatási tanulmányai során évfolyamot igazoltan nem ismételt; 
- akit fegyelmi büntetés alapján másik osztályba nem helyezték, nem eltiltották el a tanév 

folytatásától, nem zárták az iskolából – igazoltan; 

- aki érvényes, eredeti, a 2019./2020. tanév II. félévére szóló, aktív státuszú, 
tanulói/hallgatói jogviszony igazolással rendelkezik, mely kitér az előző két feltételre 
(évismétlés, fegyelmi büntetés hiánya) is. 

A jogosultsági feltételek igazolása a tanuló feladata és kötelezettsége az ösztöndíjprogramhoz 
közzétett pályázati formanyomtatványon, a szükséges mellékletek becsatolásával, a tanuló, kiskorú 
pályázó esetében pedig a tanuló és törvényes képviselőjének aláírása mellett. 

IV. Rangsorolási (kiválasztási) szempontok 
A benyújtott és érvényes pályázatok rangsorolása során, az alábbi sorrendiséggel előnyt élvez az, 
aki: 
 szociálisan rászorult, az egy főre eső jövedelem nagyságától függő sorrendiséggel; 

(szociálisan rászorult: az akinek a családjában  egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát; önkormányzati rendelet 2.§ (1) 
pontja) A szociális rászorultság nem jogosultsági feltétel, hanem bírálati előny! 

 felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató legalább 3,5-es, míg középiskolai tanuló esetében 
4,0-es tanulmányi átlaggal rendelkezik a vizsgált időszakokban, 

 más ösztöndíjban nem részesül. 

V. Támogatható pályázók száma: 
A tanulmányi ösztöndíjban 8 fő – 6 fő középiskolai tanuló és 2 fő felsőfokú oktatási intézmény 
hallgatója – részesülhet. Amennyiben a benyújtott pályázatok ezen keretszámok feltöltését nem 
teszik lehetővé, úgy azok között a támogatás elbírálója átcsoportosítást hajthat végre. 

VI. A támogatás időtartama, összege:  

A tanulmányi ösztöndíj a 2019/2020-es tanév február hónapjától június hónapig terjedő, 5 
hónapos időtartamra folyósítható, havonta legfeljebb 10.000 Ft összegben pályázóként. 



VII. A pályázat meghirdetésének módja 

Az EFOP pályázat Ösztöndíjprogram Felhívását és a Pályázati Űrlapot (1. sz. melléklet) Vadna 
Község Önkormányzata a www.vadna.hu oldalon és a hirdetőtábláján teszi közzé, az 
önkormányzati rendelet hatályba lépését követően haladéktalanul. 

VIII. A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei  

A benyújtás módja és feltételei: 
A pályázati űrlapot egy eredeti példányban kiskorú pályázó esetén a szülők, ill. törvényes 
képviselők, nagykorú pályázó esetén saját aláírásával az erre rendszeresített nyomtatványon (1. sz. 
melléklet), zárt borítékban – személyesen, vagy postai úton (ajánlott küldeményként) – a pályázati 
űrlap és mellékleteinek csatolásával – az alábbi címre kell benyújtani:  

Vadna község Önkormányzata, 3636 Vadna Kassai út 25. Kérjük a borítékra írja rá : „EFOP-
1.5.3-16-2017-00030 - Ösztöndíjpályázat”. 

Kötelezően csatolandó mellékletek: 

 a pályázó személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata; 
 az oktatási intézmény aktuális félévre szóló igazolása a tanulói/hallgatói jogviszonyról; 
 a 2019/2020. tanév lezárt I. féléve tanulmányi eredményét igazoló félévi értesítő másolata, 

felsőoktatásban tanulók esetén a vizsgaeredmények átlagát igazoló okirat, elektronikus 
tanulmányi rendszerekből kinyomtatott, az intézmény által hitelesített dokumentum, 

 a pályázó hátrányos helyzetének fennállását igazoló dokumentum másolata,  
 amennyiben releváns, a szociális rászorultság igazolására a családban jövedelemmel 

rendelkezők jövedelemének igazolását, a pályázat benyújtását megelőző 3 hónap 
viszonylatában. 

 a felhívásban megjelölt egyéb nyilatkozatokat. 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely 
kötelező melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és hiánypótlást követően 
értékelhető tovább. 

Információ kérhető: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Vadnai Kirendeltségéen, 
ügyfélfogadási időben személyesen; 

vagy telefonon (48/505-211; 505-252) Pál Lajosné ügyintézőtől. 
A benyújtás határideje: 
A pályázat beérkezésének határideje: 2020. február 10. 16:00 óra 

A pályázati határidő jogvesztő, a határnapot követően beérkezett pályázatok érvénytelenek. 
A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek 
benyújtására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal, a 
hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő leteltéig van lehetőség. A 3 napos hiánypótlási 
határidő elmulasztása jogvesztő. 

IX. Az ösztöndíj támogatás formája és mértéke, forrása 

Az ösztöndíj támogatás 100 %-os támogatási intenzitású, a támogatás formája vissza nem 
térítendő támogatás. A támogatás forrását az pályázat biztosítja, a támogatási keret kimerülése 
után további ösztöndíj támogatás nem nyújtható. A támogatási keret 400.000 Ft. 

A támogatási keret terhére legfeljebb 5 hónapon keresztül, 10.000 Ft/fő támogatás ítélhető meg. 



X. A Pályázóknak a támogatási szerződés megkötésekor az alábbi kötelező 
vállalásokat kell teljesíteni: 

A támogatásban részesült pályázó, a támogatás folyósítását követő, minden hónap 5. napjáig 
köteles dokumentumokkal igazolni az előző havi ösztöndíj tanulmányi célokkal összefüggő 
felhasználását.  
A felhasználást igazoló dokumentum lehet, különösen a tanuló nevére kiállított számla, a postai 
befizetési csekk, a kollégiumi díj befizetésének igazolása. A támogatás felhasználásának 
elszámolására minden olyan dokumentum megfelelő, amely egyértelműen és jogszerűen igazolja 
adott összeg felhasználását. Az igazoláson vagy igazolásokon szereplő összegek el kell érjék a 
folyósított támogatás havi összegét. 
 
Elszámolható költségek különösen: 

 iskolai, kollégiumi befizetések (étkezés, kirándulás, stb.), 
 közlekedési bérletek, 
 könyv, tankönyv, taneszköz, tanulási folyamatot segítő eszköz, papír-írószer vásárlása 
 színházjegy, múzeumi belépő, könyvtári díj, egyéb kulturális programon történő részvétel 

költsége 
 ruhanemű vásárlása. 

A tanulmányi ösztöndíjban részesülő pályázó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy ha a 
jelen, ösztöndíj jellegű támogatás odaítélésének feltételét képező tanulmányi vagy hallgatói 
jogviszonya megszűnik, azaz tanulmányait bármely okból megszakítja vagy befejezi, ennek tényét 
haladéktalanul jelzi  az Önkormányzat felé. 

XI. Adatkezelés  

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, 
úgy az ösztöndíj-programból pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 

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, illetve az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje; 

b) hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelési intézmény tanulói 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. 

XII. A pályázat elbírálása 
A beérkezett pályázatokat az önkormányzat képviselő-testülete bírálja el, a pályázati határnapot 
követő első képviselő-testületi ülésén. 
A Képviselő-testület a határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatokat megvizsgálja, 
rangsorolja és dönt azok a támogathatóságáról, döntését írásban indokolja. 
Képviselő-testület a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárást írásban 
indokolja. 



A Képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a 
Kazincbarcikai Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni. 

XIII. Értesítés pályázati döntésről 
A döntésről a pályázókat a Képviselő-testület postai küldemény útján - a döntés meghozatalát 
követően - haladéktalanul értesíti. 

A támogatásban részesülő pályázókkal Vadna Község Önkormányzata a döntést követő 15 napon 
belül ösztöndíjszerződést köt. 

XIV. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
A tanulmányi ösztöndíjban részesülő pályázó köteles: 

 a tanulmányi ösztöndíj folyósításának ideje alatt a tanulói/hallgatói jogviszonyát a folyósítás 
végéig fenntartani és azt igazolni, 

 a támogatás tanulmányi célokkal történő felhasználását a folyósítást követő minden hónap 5. 
napjáig elszámolni; 

 a pályázati űrlapon megjelölt adatainak változásáról az Önkormányzatot 15 napon belül 
értesíteni és 

 a tanulmányi ösztöndíjszerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni. 

XV. Az ösztöndíj folyósítása 
A tanulmányi ösztöndíj, az ösztöndíjszerződés (továbbiakban: támogatási szerződés) megkötését 
követően, havonta, minden hónap 15. napjáig kerül folyósításra, a pályázó által megjelölt 
pénzforgalmi számlára. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó-és TB- járulékfizetési kötelezettség nem terheli. 

XVI. A pályázók értesítési kötelezettségei, a visszafizetés szabályai 
Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, és a támogatott pályázót, a folyósított  
ösztöndíj teljes összegének vagy arányos részének 30 napon belül történő visszafizetésére kell 
kötelezni, ha a támogatott: 

 tanulói/hallgatói jogviszonya megszűnik, 
 együttműködési, valamint adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségének határidőben nem 

tesz eleget, és mulasztását az Önkormányzat erre irányuló – a mulasztás jogkövetkezményét is 
megjelölő – felszólításra sem pótolja határidőben, 

 a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen módon 
megtévesztette, vagy 

 az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri. 

Az ösztöndíjas köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását 
érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító 
Önkormányzatot. 

Az az Ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, attól a hónaptól kezdődően 
(beleértve az adott hónapot is(, amikor körülményeiben a változás bekövetkezett, az ösztöndíjra 
már nem jogosult, visszafizetési kötelezettsége keletkezik. 

Az Ösztöndíjas 30 napon belül köteles jogtalanul felvett ösztöndíjat a folyósító Önkormányzat 
részére visszafizetni. 

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. 

A tanulmányi célokkal összefüggő felhasználás elszámolását alátámasztó bizonylatok 
beérkezéséig, legfeljebb egyhavi további támogatás folyósítható. A további folyósítást fel kell 
függeszteni, és postai úton, tértivevényes levélben kell felszólítani a tanulót (törvényes 
képviselőjét)/hallgatót az elszámolás megküldésére. Ha az elszámolás a felszólítás átvételét 
követő 8 munkanapon belül sem érkezik be, a támogatási szerződést fel kell bontani, és a 
támogatott helyébe a prioritási listán szereplő következő tanuló lép. 

Vadna, 2019. december…. 

       Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete 


