Pályázati kiírás
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezennel kiírja ösztöndíjpályázatát a szociális
helyzetük miatt rászoruló általános közép vagy felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók
számára a 2017/2018 tanév első félévére vonatkozóan.
1. A pályázat célja
A pályázat alapvető célja az esélyteremtés érdekében a roma és nem roma fiatalok,
különösen a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló általános közép és felsőfokú
intézményben tanulók támogatása. Az ösztöndíj pénzügyi fedezetéül a Szegvári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú támogatásának elkülönített része szolgál. A
pályázat során felmerülő adatkezelési, koordinációs és pénzkezelési feladatokat a
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, míg az elbírálási feladatokat a Szegvári
Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete látja el.
Jelen ösztöndíj létrehozásáról a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 51/2017
(XII.08) SzRNÖ számú határozatával döntött.
Az ösztöndíj összhangban van, Szegvár Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi
Programjával.
A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok körében aluliskolázottság
figyelhető meg,
2. A pályázók köre
Az Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a
továbbiakban: lakóhely) rendelkező diákok részesülhetnek. Az „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 települési önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkező, diákok jelentkezhetnek, akik
-

bármely alap vagy középfokú oktatási intézményben, nappali/esti/levelező
tagozaton, vagy

-

felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
alapfokozatot

és

szakképzettséget

eredményező

alapképzésben,

mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat;
-

tanulmányi eredménye a 3,00-ás átlagot meghaladja;

-

igazolatlan óráinak száma félévenként a tízet nem haladja meg.

A félévismétlésre utasítás, valamint a félévi bukás (bármely tárgyból) a pályázatból
kizáró ok!

Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév első félévére a beiratkozott diák
aktív tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázat beadásához a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Szegvári Közös
Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán (6635 Szegvár, Szabadság tér 2., I. em. 11.) kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását a
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal köteles igazolni. A be nem fogadott pályázatok a
bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. április 20. napján 12 óra
A pályázatot papír alapon (nyomtatott formában), a Szegvári Közös Önkormányzati
Hivatalnál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:

a).Az alap/közép/felsőfokú oktatási-nevelési intézmény által kiállított, eredeti iskolalátogatási/
hallgatói jogviszony igazolás
b) Az oktatási-nevelési intézmény által kiállított félévi bizonyítvány másolata
c)Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- 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, illetve az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell
fizetni.
4. 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 Ösztöndíjból pályázata kizárható, a megítélt ösztöndíj
visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró
Önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;

b) hozzájárul ahhoz, hogy a középfokú-, illetve a felsőoktatási intézmény tanulói/hallgatói
jogviszonyáról a támogató Önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
c) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete –
2018. május 4-én bírálja el oly módon, hogy:

a) 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 nem a pályázati űrlapon, 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 illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti
támogatásban;
e) az elbírálás során az Önkormányzat figyelembe veszi a pályázó szociális
rászorultságát és tanulmányi eredményeit és ezek objektív vizsgálata alapján jár el.
f) A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

6. Értesítés a pályázati döntésről
Az Önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról elektronikusan vagy
postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
7. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj egyszeri, a 2017/2018-as tanév első félévére vonatkozik.
Az ösztöndíjat a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Szegvári Közös
Önkormányzati Hivatal útján, egy részletben fizeti ki a sikeresen pályázóknak.
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. pontját).
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