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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Középiskolai Ösztöndíj
alapításáról szóló 5/20 1 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 pályázattal támogatottak számát a képviselő-testület a kiíráskor
határozza meg, erre 12 főben teszünk javaslatot.

A támogatási összeg a város 202 1 . évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021/2022. tanévre kiírja a Békési

Középiskolai Ösztöndíj pályázatot. Az Önkormányzat a 2021/2022. tanévben 12 főt

kíván középiskolai öszöndíj-támogatásban részesíteni. A pályázat kiírását, valamint

pályázati űrlapot a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2021. június 14.
//:/7’

Kálmán Tibor
\\\ polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző



PA’L YJÍZA TI KIÍRÁS

„Békési középiskolai ösztöndíj“-ra

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

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

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 2021. október 15. napja.

A 2022. februárjával induló 2. félévi támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó félévi

bizonyítványa eléri a jó rendű átlagot, és erről 2022. február 4-ig a félévi értesítőt bemutatja.

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 eredményét 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 2027.

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.



PÁLYÁZATI ŰRLAP - „Békési Középiskolai Ösztöndíj” pályázat, 2021.

A pályázó neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Oktatási azonosító száma:

Bankszámlaszám (ha van):

Állandó lakcím: 5630 Békés

Utca, házszám:

Telefonszám:

Az oktatási intézmény megnevezése:

Tanulmányaiból hátralévő félévek száma:

A család tagjainak száma:

A család egy főre eső nettó jövedelme (forintban):

A pályázat rövid indoklása:

Milyen más ösztöndíjban részesül?

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával
érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma db

Hozzájárulok személyes adataimnak a pályázattal összefiiggésben történő kezeléséhez és nyilvántartásához,
illetve a sajtó nyilvánossága előtt rendezett eredményhirdetéshez.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben általam
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt, Békés, . . . .

pályázó

kiskorú pályázó esetén törvényesképviselője


