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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Középiskolai Ösztöndíj
alapításáról szóló 5/201 7. (I. 30.) számú rendeletével (a továbbiakban: Rendelet)
megalapította a Békési Középiskolai Ösztöndíjat. A Rendelet 3. (1) bekezdése értelmében a
képviselő-testület minden év júniusában hagyja jóvá a pályázati kiírást.

A júniusi ülésen a Képviselő-testület az előterjesztést időrendi problémák miatt visszavonta és
a rendelet módosítását javasolta. A módosítási javaslat lényege az volt, hogy a pályázók félévi
bizonyítványát még a januári testületi ülés előtt szerezzük be, s aki arra méltatlaiiná válik,
attól már február 1-től vonj ák meg a támogatást.
A módosításban szinte kizárólag a Szegedi Kis István Református Gimnázium tanulói az
érintettek. Az iskola tájékoztatása szerint az idei tanévben a félévi osztályozó értekezlet
időpontja 2020. január 23. napja volt, a bizonyítvány-osztás 2020. január 31. napján történt.
Ezek alapján a tanulóknak nemhogy a postázásig vagy a bizottsági ülésig, de a képviselő-
testületi ülés napjáig sincs lehetőségük a bizonyítványukat bemutatni.

A fentiek alapján a rendelet és a pályázati kiírás vonatkozó pontjának módosítását nem
javasoljuk a képviselő-testületnek, így a kiírást változatlan formában terjesztjük a képviselő-
testület elé.

A pályázattal támogatottak számát a képviselő-testület a kiíráskor határozza meg, erre 12
főben teszünk javaslatot. A támogatási összeg a pályázat keretében és a város 2020. évi
költségvetésében rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat megtárgyalására és
elfogadására.
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Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 30-i iilésére

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020/2021. tanévben az

EFOP-1.5.3-16-2017-00097 kódszámú projekt keretében és terhére 12 főt részesít

középiskolai ösztöndíj-támogatásban.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot Ír ki a Békési

Középiskolai Ösztöndij 2020. évi fordulójára, és a pályázati kiírást, valamint

pályázati űrlapot a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. július 22.

S
Kálmán Tibor

polgármester

1LiL(
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenj egyző
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PÁL YÁZA TI KIÍRÁS

„Békési középiskolai ösztöndíj”-ra

Békés Város Önkormányzata az EFOP-1.5.3-16-2017-00097 kódszámú projekt keretében a 2020/2021.

tanévre klírja a Békési Középiskolai Ösztöndíj pályázatot.

A pályázatra azok a Békés területén állandó lakóhellyel rendelkező, kimagasló tanulmányi eredményű

magyar állampolgárok (a továbbiakban: Pályázó) jelentkezhetnek, akik középiskolai tan ulmányaikat

Békésen, nappali tagozaton végzik. Pályázni a kerekítés szabályai nélkül elért 4,2 és a fölötti tanulmányi

eredmény esetén lehet, amennyiben az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el az a

minimálbér 54 %-át. Ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának

időtartama alatt a Pályázó beiratkozott tanulója a pályázatban megjelölt intézménynek.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az elnyert ösztöndíjat

közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő

jövedelemnek számít.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban egy példányban kell benyújtani az erre rendszeresített

nyomtatványon (postai úton vagy személyesen).

A benyújtási határidő 2020. október 15. napja.

A 2021. februárjával induló 2. félévi támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó félévi

bizonyítványa eléri a jó rendű átlagot, és erről 2021. február 12-ig a félévi értesítőt bemutatja.
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A Pályázók a következő személyi és egyéb adatokat kötelesek a pályázatban megadni: név, állandó

lakcím, anyja neve, tanulói azonosító száma, születési helye és Ideje, bankszámlaszám, középfokú

intézmény megnevezése, a tanulmányok várható időtartama.

A pályázat kötelező mellékletei: a pályázat benyújtását megelőző félév tanulmányi eredméiiyét igazoló

bizonyítvány másolata, a középiskola iskolalátogatási igazolása, az iskola véleménye, a Pályázóval egy

háztartásban élő családtagok jövedelem igazolása.

A pályázatokat Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat határidejének lejártát követő

első soros ülésén bírálja el. A Pályázók az elbírálás után a Képviselő-testület döntéséről írásbeli értesítést

kapnak.

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére bocsátott személyes

adatokat a pályázat céljából kezelje, és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig, azaz 2029.

június 30. napjáig nyilvántartsa. Az Önkormányzat a személyes adatokat más szervezeteknek semmilyen

módon nem továbbítja.

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul, hogy a pályázat elbírálása nyílt képviselő-testületi ülésen

történjen, illetve tudomásul veszi, hogy a pályázati eredmények közlésére a sajtó nyilvánossága előtti

ünnepség keretében kerül sor.
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