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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban  -  

pályázat keretében önkormányzatunk összesen 2.172.500 Ft pályázati támogatást nyert 

hátrányos helyzetű általános és középiskolásésjó tanulmányi eredményekkel rendelkező 

tanulók tanulmányi előmenetelének, továbbtanulásának támogatására,valamint a kimagasló 

tanulmányi eredményekkel rendelkező,  kiemelkedő tehetségű (pl. képzőművészet, sport, 

zene, tánc) gyermekek támogatására. 

 

A program keretében havi 10.000 Ft támogatáslenne nyújtható a jó tanulmányi 

eredményekkel rendelkező általános és középiskolás tanulók részére. Azok számára, pedig 

akik kimagasló tanulmányi eredményekkel rendelkeznek és kiemelkedően tehetségesek az 

élet valamely területen (pl. sport, képzőművészet, zene stb.) 20.000 Ft támogatást kapnának 

havonta. 

A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. 

A pályázat időtartalma összesen2 év (4 félév)–eza pályázati felhívás már a 4. és egyben 
utolsó félévre szól. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások 

fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban pályázat megvalósítása során az 

előterjesztés melléklete szerinti ösztöndíjés mentorprogram pályázatot írja ki. 

 

  



Ösztöndíj és mentorprogram pályázat általános és középiskolás tanulók részére  
 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki  
 
Célja:  
Az esélyegyenlőség növelése, a jó tanulmányi eredményekkel rendelkező hátrányoshelyzetű 
tanulók tanulmányainak segítése, valamint a kimagasló tanulmányi eredményekkel 
rendelkező és kiemelkedően tehetséges gyermekek támogatása. 
 
A pályázat benyújtása: 
 
A jó tanulmányi eredményekkel rendelkező hátrányos helyzetű tanulók támogatására az 
nyújthat be pályázatot, aki 

• az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik,  
• általános iskola 7-8 évfolyamos tanulója, vagy szakiskola, gimnázium, illetve 

szakközépiskola nappali képzésében folytat tanulmányokat, és amennyiben az  
előző tanév folyamántanulmányi átlaga általános iskolai tanulókesetén legalább a 3,5-
ös tanulmányi átlagot elérte; a gimnáziumban tanulók, valamint az érettségit adó és 
szakképzésben részt vevő tanulók esetén legalább3,8-as tanulmányi átlagot elérte 

• akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő 
esetén a 250%-át 
 

A kimagasló tanulmányi eredményekkel rendelkező és kiemelkedően tehetséges 
gyermekek támogatására az nyújthat be pályázatot, aki 

• Hátrányos szociális helyzetétől függetlenül kiemelkedően tehetséges az élet valamely 
területén(pl. képzőművészet, sport, zene, tánc), általános iskola 7-8. évfolyamos 
tanulója, vagy szakiskola, gimnázium, illetve szakközépiskola nappali képzésében 
folytat tanulmányokat, és az előző félév tanulmányi átlagának legalább a 4,00 el kell 
érnie 

• országos vagy nemzetközi tanulmányi, szaktantárgyi versenyen 1-10 helyezést ért el. 
 
A pályázatot a kérelmező, vagy a törvényes képviselő, illetve meghatalmazottja (a 
továbbiakban: kérelmező), a jogosultság megállapításához szükséges igazolások, 
nyilatkozatok csatolásával. 

 
A pályázatot benyújtók közül 2hátrányos helyzetű, illetve 5 kiemelkedően tehetséges 

gyermek kap támogatást ösztöndíj formájában. 
 
-Az ösztöndíj sikeres pályázat esetén maximum 1félévre jár. 

- Az ösztöndíjra a pályázati űrlap benyújtásával lehet pályázni.  

- A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a benyújtási határidő lejárta után 30 
napon belül, a testület döntéséről 8 napon belül írásban kerülnek értesítésre a pályázók. 
 
Nem részesülhet ösztöndíjban:  

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

 
 
 



Elnyerhető támogatás:  
1.A jó tanulmányi eredményekkel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolai nevelési-
oktatási intézményben tanuló diákok számára sikeres pályázat esetén5 hónapra 50.000Ft  
2. A jó tanulmányi eredményekkel rendelkező hátrányos helyzetű középfokú nevelési- 
oktatási intézményben tanuló diákok számára sikeres pályázat esetén5 hónapra 50.000 Ft 
3. Kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkező, kiemelkedően tehetséges gyermek esetén 
5 hónapra 100.000 Ft 

 
Az ösztöndíjat tanulmányi támogatásként 5 havi egyenlő részletben lehet az ösztöndíjat 

elnyert tanuló részére folyósítani. 
 
4. Csak a határidőn belül, a pályázati űrlapon, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott 
pályázatok kerülnek elbírálásra!  
 
5. Kimagasló tanulmányi eredményekkel rendelkező és kiemelkedően tehetséges gyermekek 
esetén csak a pályázati űrlap kitöltése szükséges valamint szöveges indoklás a saját 
szakterületén elért eddigi eredményeiről. 
 
6. Ha valaki egymást követő több félévben is pályázott, akkor abban az esetben csak a 
pályázati űrlap benyújtása szükséges, valaminta változástigazoló dokumentumok, 
amennyiben történt változás, a korábban benyújtott pályázathoz képest. 
 
7. Nem folyósítható az ösztöndíj  

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

 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük személyes benyújtással vagy postai úton 
eljuttatni:  
 
Kéthely Község Önkormányzata 
8713 Kéthely, Ady Endre u.1. 
 
A pályázat kötelező mellékletei: 

• tanulmányi jogviszony igazolása; 
• lakóhely igazolása; 
• tanulmányi eredményt igazoló okirat másolata, 
• a kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító 

iratok másolata; 
• a szülők munkáltató által a kérelem benyújtását megelőző (2020.01 havi) nettó 

jövedelemigazolása; jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Somogy megyei 
Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (Munkaügyi 
Kirendeltség) igazolás;, vállalkozók esetében a lezárt adóévről szóló NAV igazolás és 
nyilatkozat a 2020.01. havi nettó jövedelemről  

• külön élő szülők esetén a gyermek elhelyezéséről szóló bírósági vagy gyámhatósági 
döntés. 

Beérkezési határidő: 2020. szeptember 15. 
 
A pályázati űrlap csak a fentiekben meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen 
érvényes. A formailag nem megfelelő, vagy tartalmilag hiányos pályázatok a pályázati eljárás 
során kizárásra kerülnek. 
 
Kéthely, 2020. augusztus 14.     Molnár Balázs  

polgármester   



HÁTRÁNYOS HELYZATŰ JÓ TANULMÁNYI EREDMÉNYEKKEL 
RENDELKEZŐ PÁLYÁZATI ADATLAPJA 

1.) Pályázó adatai: 

Név:             

Anyja neve:           

Születési hely, idő:          

Lakcím:           

Képzési intézmény neve:         

            

 

2.) 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  

 

 

 



1.) 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 

Egyéb szociális rászorultság és indokai:___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2.) A pályázó tanulmányaira vonatkozó kérdések:  

 

A 2019/2020. tanév II. félévi tanulmányi eredménye:___________________________  

(az iskolai bizonyítvány szerinti tantárgyak osztályzatainak tanulmányi átlagaszükséges)  

 

 

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        szülő aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 



CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK  
 

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

a) A pályázó tanuló iskolalátogatási igazolása.  

b) Lakcím kártya fénymásolata.  

c) A pályázattal érintett utolsó lezárt félév tanulmányi eredményről igazolás: 
A hivatalosan (aláírással és pecséttel) hitelesített, iskolai bizonyítványfénymásolata, 
amelyben szerepelnek az osztályzatok.  
Ennek hiányában a pályázat érvénytelen. 
 

d) Nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata (havan) 
e) Hátrányos helyzetet igazoló dokumentum. 

 
2. A pályázó szociális rászorultsága igazolására pályázat további kötelező mellékletként 

az alábbi okiratokat kell csatolni:  
 

 
a) 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 2019. 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.  

 

  



KIMAGASLÓ TANULMÁNYI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZŐ 

KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES GYERMEKEK PÁLYÁZATI ADATLAPJA 

 

1.) Pályázó adatai: 
Név:             

Anyja neve:           

Születési hely, idő:          

Lakcím:           

Képzési intézmény neve:         

            

A pályázattal érintett utolsó lezárt félév tanulmányi eredményről igazolás: 
 _______________________ 

(az iskolai bizonyítvány szerinti tantárgyak osztályzatainak tanulmányi átlaga szükséges) 

 

2.) Végzett tevékenység bemutatása, elért eredmények leírása 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

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        szülő aláírása 
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