
EFOP-3.9.2-16-2017-00014 számú,  
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban című projekt 

 
 

 
Ösztöndíj pályázat általános iskolások részére  

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki a 

114/2018. (VII.5.) sz. képviselő-testületi határozata alapján a 2018/2019 tanévre 
 
Célja:  
Az esélyegyenlőség növelése, tehetséges fiatalok tanulmányainak segítése ösztöndíj 
támogatással.  
 
Pályázatot nyújthatnak be:  
- Azok a tanulók, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül Balatonmáriafürdő településen 
rendelkeznek állandó lakcímmel, és magyarországi általános iskolai nevelési-oktatási 
intézményben folytatnak tanulmányokat.  
- Azok a 16. évet be nem töltött, Balatonmáriafürdő lakóhellyel rendelkező tanulók, akiknek a 
családi jogállása kiskorú. 
- Tanulmányi eredményük eléri a pályázat kiírását megelőző tanév végén   

általános iskolában 3,00 tanulmányi átlagot. 
.  

- Az egy főre eső családi jövedelem havonta nem haladja meg a minimálbér 70 százalékát.  
 
Az ösztöndíj legfeljebb egymást követő két alkalommal elnyert sikeres pályázat esetén 
maximum két tanévre, de legfeljebb a tanulmányok befejezéséig jár.  
 
- Az ösztöndíj űrlap beadásával pályázható.  
 
Nem részesülhet ösztöndíjban:  

= ha a támogatni kívánt tanévet ismétli,  
= az előírt képzési időt túllépi, tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti,  
= bármely más ösztöndíj programban részt vesz,  

 
 
Elnyerhető támogatás:  
1. Általános iskolai nevelési-oktatási intézményben tanuló diákok számára tanulmányi átlag 
alapján:  

- 4,50 – 5,00 tanulmányi átlag alapján 10 hónapra 125.000.- Ft 
- 4,00 – 4,49 tanulmányi átlag alapján 10 hónapra 100.000.- Ft 
- 3,00 – 4,00 tanulmányi átlag alapján 10 hónapra 75.000.- Ft     
 

2. Az ösztöndíjat tanulmányi támogatásként 10 havi egyenlő részletben lehet az ösztöndíjat 
elnyert tanuló részére folyósítani.  
 
3. Az alapfokú nevelési-oktatási intézmény diákjai 
esetén a második tanulmányi félévre járó támogatás a 
tanulmányok folytatásának igazolását követően 
folyósítható.  
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4. Csak a határidőn belül, űrlapon, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott pályázatok 
kerülnek elbírálásra!  
 
5. Nem folyósítható az ösztöndíj  

- a tanulmány szüneteltetésének időtartama alatt,  
- a tanulmány megszüntetésének napjától. 

 
6. A pályázatok a magasabb tanulmányi átlag, nyelvvizsga megléte, valamint az alacsonyabb 1 
főre jutó jövedelem összege szempontok figyelembevételével kerülnek értékelésre.  
A beérkezett pályázatok közül 3 db részesül támogatásban 
 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük személyes benyújtással vagy postai úton eljuttatni:  
 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata  
8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.  
 
Beérkezési határidő: 2018. szeptember 15.  
 
Csak a határidőn belül, űrlapon, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott pályázatok 
kerülnek elbírálásra!  
 
 
Balatonmáriafürdő, 2018. augusztus 7.  
 
 
 Galácz György sk. 
 polgármester   
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PÁLYÁZATI ŰRLAP 
 

Tanuló neve:________________________________________Telefonszáma:_____________  

Email cím: __________________________________________________________________  

Tanuló lakóhelye:_____________________________________________________________  

Születési ideje és helye:________________________________________________________  

Anyja neve: __________________________________________Telefonszáma:___________  

Oktatási intézmény neve és címe:________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Évfolyam:___________ Szak___________________________________________________  

A tanulmányok várható befejezése:………………..év………………..hónap  
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1.) A család jövedelmi viszonyaira vonatkozó adatok:  
A közös háztartásban élők adatai: 

Név Születési 
Év, hónap, 

nap 

Családi 
kapcsolata a 
pályázóval 

Családi 
állapota 

Foglalkozása Havi nettó 
jövedelem 

(családi 
pótlékkal) 

      

      

      

      

 

A pályázó szülei elváltak:      igen   nem 

A pályázó szülei különélnek:     igen   nem 

Elvált szülők esetén a kifizetett tartásdíj összege:   ________________ Ft/hó 

  a kapott tartásdíj összege:   ________________ Ft/hó  

Ha nem kap tartásdíjat, ennek oka:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

A pályázó félárva:      igen   nem 

A pályázó teljes árva:      igen   nem 

Ha a pályázó árva, az árvaellátás összege:    ________________ Ft/hó  

 

A CSALÁD EGY FŐRE JUTÓ NETTÓ JÖVEDELME: ________________ FT/HÓ  

 

2.) A család életkörülményeit befolyásoló tényezők:  

A pályázó ____________%-os rokkant, vagy testi fogyatékos 

Apja ____________%-os rokkant, vagy testi fogyatékos 

Anyja ____________%-os rokkant, vagy testi fogyatékos 

Testvére ____________%-os rokkant, vagy testi fogyatékos 

A pályázó rendszeres orvosi kezelésre szorul:  

 igen   nem 
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Egyéb szociális rászorultság és indokai:___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3.) A pályázó tanulmányaira vonatkozó kérdések:  

 

A 2017/2018. tanév végi tanulmányi eredménye:  ___________________________  

(az iskolai bizonyítvány szerinti tantárgyak osztályzatainak tanulmányi átlaga szükséges)  

 

Rendelkezik nyelvvizsgával:      igen   nem 

Nyelv:________________________  

Szint/fok:______________________ Nyelvvizsga megszerzésének éve: ___________  

 

Pályázott már EFOP-3.9.2-16-2017-00014 számú projekt keretében kiírt „Ösztöndíj pályázat 

általános iskolásoknak, középiskolásoknak és felsőoktatásban résztvevő hallgatók részére” 

pályázaton:    igen   nem  

 

Mely félévben nyert az EFOP-3.9.2-16-2017-00014 számú projekt keretében kiírt  „Ösztöndíj 

pályázat általános iskolásoknak, középiskolásoknak és felsőoktatásban résztvevő hallgatók 

részére” pályázaton: ____________  

 

A pályázat szöveges indoklása 

Önéletrajz  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tudomásul veszem, hogy a hiányosan kitöltött pályázati adatlap, és a szükséges igazolások 
hiánya a pályázatból való automatikus kizárásomat jelenti.  
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.  
 

Dátum: .................…………….  

   _____________________  

tanuló aláírása  
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CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK  
 

1. A pályázó tanulmányi és egyéb eredményét igazoló kötelező mellékletek:  
 

a) A pályázó tanuló iskolalátogatási igazolása.  
 

b) A 2017/2018. év végi tanulmányi eredményről igazolás: 
A hivatalosan (aláírással és pecséttel) hitelesített, iskolai bizonyítvány, 
fénymásolata, amelyben szerepelnek az osztályzatok.  
Ennek hiányában a pályázat érvénytelen. 
  

c) Nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata.  
 

2. A pályázó szociális rászorultsága igazolására pályázat további kötelező mellékletként 
az alábbi okiratokat kell csatolni:  

 

a) Lakcím kártya fénymásolata.  

 

b) A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi forint 
összegét bizonyító igazolások:  
= Munkabér esetén a megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói igazolás.  
= Munkanélküli ellátás, nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások esetén az utolsó, teljes ellátás 
csekkszelvénye, vagy a folyósító szerv, illetve számlavezető pénzintézet igazolása.  
= Egyéni- vagy társas vállalkozó nyilatkozzon az utolsó havi átlagjövedelméről, 
valamint csatoljon nyilatkozatot vagy igazolást a 2017. évi teljes nettó jövedelméről 
(amely adóbevallásában szerepel).  
= Egyéb rendszeres jövedelmek (ingatlan bérbeadás díja stb.) a megelőző három hónap 
átlaga.  
= Tartásdíjról a megelőző hónap csekkszelvénye, a tartásdíjat fizető nyilatkozata, a 
tartásdíj behajthatatlanságát bizonyító okiratok, jogerős bírói ítélet, egyezség, állam 
általi megelőlegezés határozatának másolata.  
= Családtámogatási ellátásokról (gyes, családi pótlék stb.) a megelőző hónap 
csekkszelvénye.  
= A közös háztartásban élő, 16 évesnél idősebb családtag nappali tagozatot bizonyító 
iskolalátogatási igazolása.  
= A rokkantságot, súlyos fogyatékosságot bizonyító orvosi (orvos-szakértő bizottsági) 
igazolás, vagy az ellátást megállapító határozat másolata.  
= Igazolás a rendszeres orvosi kezelésről.  

 

 


