
Pusztazámor Községi  

Önkormányzat  
2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1. 

Tel/fax: 23 560 421 

E-mail: titkarsag@pusztazamor.hu 

 

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.) 

önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet a 2013/2014 tanévre a középiskolások 

részére  

 

 

1./ Pályázók köre: 
 

Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak: 

Középiskolai Községi Ösztöndíjat kaphat az a pusztazámori lakóhellyel rendelkező 

középiskolás tanuló, aki az alábbi pontok mindegyikének megfelel 

a) teljes idejű, nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 

b) középiskolai tanulmányaiban jó (4,0) vagy a feletti átlageredményt ér el, 

c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

nyugdíjminimum legkisebb összegének háromszorosát (85.500 Ft). 

 

2./ Elnyerhető támogatás: 
 

Az ösztöndíj minden év szeptember 1-től, a következő év június 30-ig, 10 hónapra szól. 
 

Bruttó összege 4.000,- Ft/hónap, amelynek kifizetése utólag, minden hónap 5. napjáig történik 

meg. Annak a tanulónak aki az előző tanévet jeles, vagy kitűnő (4,5-5,0) tanulmányi 

eredménnyel zárta, az ösztöndíj összege 5.000 Ft/hónap.  

 

 

3./ A pályázat benyújtása: 

 

a) A pályázatot 2013. szeptember 30. napjáig lehet benyújtani.  

 

b) A pályázat benyújtásának helye:  

- személyesen a Pusztazámori Községháza titkárságán, az önkormányzati hivatal helyi 

kirendeltségének félfogadási idejében (hétfő: 8.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 

8.00-12.00) 

- postán az önkormányzat címére (2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) 

 

c) A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot a kitöltött pályázati adatlapon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel és a 

jövedelemigazolásokkal együtt. Több gyermek esetén gyermekenként külön-külön adatlapot 

kell kitölteni. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, a hiánypótlási felhívástól 

számított 3 munkanapon belül.   
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4./ Döntés a támogatásról: 

 

A támogatásról 2013. szeptember 30. napját követő soron következő ülésén a Képviselő-

testület dönt.   

 

Az ösztöndíj évente legfeljebb 10 fő részére állapítható meg. Ha a kérelmezők száma 

meghaladja az éves támogatható létszámot, az elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt, aki 

tanulmányait eredményesebben végzi, illetve azt, akinek szociális helyzete hátrányosabb. 

 

 

5./ Egyéb információk: 

 

Ha a nem tanköteles tanuló tanulmányait a tanév vége előtt abbahagyja, akkor a tanulmányok 

abbahagyását követő hónaptól megszűnik a Középiskolai Községi Ösztöndíjra való 

jogosultsága. 

 

 

 

 

Pusztazámor, 2013. szeptember 10. 

 

 

 

 

      A Pusztazámor Községi Önkormányzat  

Képviselő-testülete nevében  

             

 

       

              Pátrovics Benedek 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

Középiskolai Községi Ösztöndíj iránti kérelem 
 

ADATLAP 
 

A kérelmező neve: 

 
Születési neve: 

Születési helye, ideje: 

 
Anyja születési neve: 

 

Lakcím: 

 
Levelezési cím: 

 

Elérhetőség (telefon, mobil, e-mail cím): Diákigazolvány száma: 

 

Adóazonosító jele: Törvényes képviselő neve: 

 

Törvényes képviselő címe: 

 

Törvényes képviselő elérhetőségei (telefon, mobil, e-mail cím: 

 

Oktatási intézmény neve: 

 
Oktatási intézmény címe: 

 

Utolsó teljesített tanév átlageredménye: 

 
Tanulmányi vagy országos tantárgyi, műveltségi illetve szakmai 

versenyeredménye: 

 

 

A kérelmezővel egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme: 

 

 

Bankszámlaszám, vagy postacím ahová a kifizetést kérik:  

 

 

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

Hozzájárulok, hogy adataimat az önkormányzat a kérelem elbírálásához és az ösztöndíj folyósításához szükséges módon és mértékben kezelje, valamint a lakcím-

nyilvántartásban ellenőrizze. 

 

Kelt: ……………………., ……….év …………. hó ……..nap.  

          ……………………………………..     ……….……………………………… 

                    kérelmező         törvényes képviselő 

Mellékletek: 

1. Rövid önéletrajz, az eddigi tanulmányi előmenetel leírása 

2. Iskolai előmenetel igazolására az előző tanévről szóló félévi és év végi bizonyítvány másolata, valamint (ha van), az oktatási intézmény támogatási javaslata. 

3. Iskolalátogatási igazolás (második félévre ismételten be kell nyújtani február 28-ig!) 

 


