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TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 

 
az EFOP 3.9.2-16-2017-00009 számú projekt keretében középiskolai tanulók, 

és felsőoktatási hallgatók tanulmányi ösztöndíjáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                  A rendelet 2020. február 17-én 
                                                                                  kihirdetésre került. 
                                                                                                             
                              
 
                                                                                   dr. Menyhárt Anett 
                                                                       jegyző           
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Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 
 

az EFOP 3.9.2-16-2017-00009 számú projekt keretében középiskolai tanulók, és 
felsőoktatási hallgatók tanulmányi ösztöndíjáról 

 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a.) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a következő rendeletet 
alkotja: 

 
1. A rendelet célja 

 
1. § (1) A rendelet célja, hogy Tiszaalpár nagyközségben lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező fiatalok részére tanulmányaik sikeres elvégzése és valamely szakmai 
képesítés megszerzése érdekében az önkormányzat ösztöndíj támogatást biztosítson. 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

2.§. E rendelet alkalmazásában Hátrányos helyzetű: a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló     1997. évi XXXI. törvény 67/A. §. (1) és (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések alapján. 

 
3. Ösztöndíj alapítás, jogosultsági feltételek 

 
3.§. (1) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet 3.§-ának (2) 

és (3) bekezdésében foglalt tanulók részére az EFOP 3.9.2-16-2017-00009 számú 
projekt keretében ösztöndíj pályázatot ír ki. 
(2) Tanulmányi ösztöndíj támogatásban részesülhet az a pályázó, aki 

a.) Tiszaalpár nagyközség közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezik és magyar állampolgár, 
b.)    nappali tagozaton hazai középiskolában, 9-12. évfolyamon tanulmányokat 
folytat és a rendelet hatálybalépését megelőző tanulmányi félévben legalább 3,00 
tanulmányi átlageredményt ért el, vagy hazai felsőfokú intézményben folytat 
nappali tagozaton tanulmányokat. 

(3) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete méltányosságból 
ösztöndíjtámogatásban részesítheti azt a nappali tagozaton hazai középiskolában, 
9-12. évfolyamon tanulmányokat folytató tanulót is, akinek tanulmányi 
eredménye nem érte el a (2) bekezdés b.) pontjában foglalt tanulmányi eredményt, 
de hátrányos helyzetű. 

 (4) Az ösztöndíj egy összegben kerül kifizetésre az arra jogosult pályázók részére, 
melynek maximális összege 

a.) középiskolai tanulók esetében: 40.000,-Ft/fő 
b.) felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében: 50.000,-Ft/fő. 
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4. Eljárási szabályok 
 

4.§. (1) Jelen rendelet melléklete szerinti pályázati űrlapot egy eredeti példányban, – 
személyesen, vagy postai úton – a szükséges mellékletekkel együtt az alábbi címre kell 
benyújtani: Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.  

 
(2) A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 13. (péntek), 12.00 óra. A határidő 

jogvesztő. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség az ügyintéző által kibocsátott 
hiánypótlási végzésben foglalt határidőn belül. 

(3) A pályázathoz csatolni kell: 

a.) Az oktatási intézmény aktuális félévre szóló igazolását a tanulói/hallgatói 
jogviszonyról; 

b.) A tárgyidőszakot megelőző lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló félévi 
értesítő másolatát, felsőoktatásban tanulók esetén a vizsgaeredmények átlagát 
igazoló okiratot, elektronikus tanulmányi rendszerekből kinyomtatott, az 
intézmény által hitelesített dokumentumot; 

c.) E rendelet 4.§-ának (4) bekezdésében foglalt előnyök figyelembe vétele estében a 
megfelelő igazolást. 

(4) A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a tanuló, akinek esetében az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül: 

a) nyelvvizsgával rendelkezik, 
b.) a rendelet hatálybalépését megelőző tanulmányi félévben legalább 4,00 
tanulmányi átlageredményt ért el,  
c.) tanulmányi versenyen, sportversenyen eredményesen vett részt. 

 
(5) A pályázat elbírálására a Képviselő-testület ülésén kerül sor, zárt ülés keretében. 
 

5. Záró rendelkezések 
 

5.§. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2020. augusztus 31. napján 
hatályát veszti. 

 
 
 
 
                         dr. Vancsura István                                          dr. Menyhárt Anett 
                              polgármester                                                         jegyző 
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melléklet 

 
„EFOP 3.9.2-16-2017-00009 számú projekt” pályázat keretében  

ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 
 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 
 

A pályázati űrlap kitöltése kötelező! Amennyiben a pályázat kitöltése kézzel történik, kérjük 
NYOMTATOTT NAGY BETŰKET használjon! 

 

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 

 
1.1. Személyes adatok 

Név:  

Lakcím:  

Szül. hely, idő:  

Anyja leánykori  
neve: 

 

 
1.2. Tanulmányokra vonatkozó adatok 

Tanulói jogviszonya (kérjük, aláhúzással jelölje):  
Középiskolai tanuló/ 
Felsőoktatásban hallgató 

Megkezdett évfolyam száma a 2019/2020. tanévben: 
 

 

2019/2020. év I. félévi tanulmányi átlaga (hagyományos 
átlagszámítás szerint, a magatartás és szorgalom jegyek 
kivételével):  

 

 
1.3. Kapcsolattartási adatok 
 
E-mail cím:  ……………………………………..    
 
Telefonszám:  ……………………………...............            
 
 

2. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI 

 
Az intézmény neve: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Címe: 
 
………………………………………………………................................................................ 
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3. NYILATKOZATOK 
 
3.1. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
3.2.  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam 
közölt személyes adataimat kezelje. 

3.3. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
igénybe vett, már kiutalt ösztöndíjat a folyósító szerv visszaköveteli. 

 
 
Kelt.:          …………………... ,    .................. hónap ........... nap 
 
Aláírás (kiskorú pályázó esetén törvényes képviselő aláírása is szükséges): 
 
 
 
 
..............................................               ..............................................   
              Pályázó                                          Szülő/Törvényes képviselő 
 

 
Pályázathoz becsatolásra kerültek az alábbi dokumentációk: (Kérjük, hogy a 

megfelelő szöveget aláhúzni vagy bekarikázni szíveskedjen) 
1. Az oktatási intézmény aktuális félévre szóló igazolása a tanulói/hallgatói jogviszonyról, 
2. A tárgyidőszakot megelőző lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló félévi értesítő 

másolata 
3. Felsőoktatásban tanulók esetén a vizsgaeredmények átlagát igazoló okirat 
4. Elektronikus tanulmányi rendszerekből kinyomtatott, az intézmény által hitelesített 

dokumentum, 
5. Nyelvvizsga bizonyítvány másolata 
6. Sikeres tanulmányi verseny eredményéről kiállított igazolás. 

 
 
 
 
 


