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Tájékoztató ösztöndíj jellegű anyagi támogatás lehetőségéről 

azon hátrányos helyzetű középiskolai tanulók vagy felsőoktatási intézmények hallgatói részére, akik 

egyéb ösztöndíjban nem részesülnek 

 

A SZÉCHENYI 2020 fejlesztési terven belül, az EFOP-1.5.3-16-2017-00046 számú, Humán 

szolgáltatások fejlesztése a forrói térségben címet viselő európai uniós projekt keretében 4 fő 

tanuló/hallgató (továbbiakban tanuló) esetében lehetőség van a településen élő hátrányos helyzetű 

tanulók anyagi támogatására. 

A támogatás 5 hónapos periódusokban, 2 alkalommal, összesen 10 hónap időtartamban kerül 

megállapításra, ezen belül lehetőség van ugyanazon tanuló többszöri támogatására is.  

Az ösztöndíjra olyan - középiskolában vagy felsőoktatásban - tanulók jelentkezését várjuk, akik 

önhibájukon kívüli okok miatt nem tudják anyagilag megfelelő mértékben finanszírozni tanulmányaikat.  

Az ösztöndíj összege: havi 10.000 Ft/tanuló, azaz tízezer Ft/tanuló 

Az ösztöndíj csak a tanulmányokkal összefüggő célokra használható fel, melyet a felhasználást 

követően igazolni szükséges. 

Jelentkezni a jelentkezési adatlap kitöltésével, és az önkormányzatnál történő leadásával 

lehetséges. Jelentkezési adatlapot az önkormányzatnál, 3811 Alsóvadász, Fő út 63. lehet kérni, és a 

kitöltését követően ugyanott kell leadni. A jelentkezési adatlapot a 18. életévét be nem töltött tanulók 

esetében a szülőnek is alá kell írnia. 

Nem részesülhet a támogatásban az a középiskolai tanuló, aki: 

 elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre lett utasítva 

 tanulmányi eredménye nem éri el a 4,00-t (tanulási zavarral küzdő tanulók/hallgatók 

esetében a 3,00 átlagot) 

 az előző tanévben/félévben igazolatlan óráinak száma eléri vagy meghaladta a 10 

órát 

 fegyelmi büntetés alapján másik osztályba helyezték, eltiltották a tanév folytatásától 

vagy kizárták az iskolából. 

 Nem részesülhet a támogatásban az a felsőoktatási intézményi hallgató, aki az adott 

szakra megállapított képzési időt már több mint egy évvel túllépte és tanulmányi 

eredménye nem éri el a 4,00-át. (tanulási zavarral küzdő tanulók/hallgatók esetében 

a 3,00 átlagot) 

 

A jelentkezési adatlapok leadásának határideje: 2020. január 29. 

 

Alsóvadász, 2020. január 13 

            

             Alsóvadász Község Önkormányzata  

            képviseletében Szemán János polgármester sk.
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JELENTKEZÉSI ADATLAP 

a SZÉCHENYI 2020 fejlesztési terven belül, az EFOP-1.5.3-16-2017-00046 számú, Humán szolgáltatások 

fejlesztése a forrói térségben címet viselő európai uniós projekt keretében elnyerhető ösztöndíjra 

( A JELENTKEZÉSI ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI !) 

1. Jelentkező neve: …………………………………………………………………………………… 

2. Személyi adatok: 
a) születési hely: ………………………………………………………………………………….. 

b) születési idő:  ……………………. év  ……………..….………… hónap  …………nap 

c) anyja születési neve:  …………………………………………………………………………. 

d) társadalmi azonosító (TAJ) száma: …………………………………………………………. 

e) adószáma: ……………………………tanulói azon. száma:………………………………… 

f) Telefon sz:………………………………… email: ……………………………………………. 

3. Lakcíme: ……………………………………………………………………………………………… 

4. Oktatási intézmény megnevezése, amelyben tanul: 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Az oktatási intézmény címe: …………………………………………………………………….. 

6. A szak, szakma megnevezése: ………………………………………………………………….. 

7. Az évfolyam száma, ahányadik évfolyamra jár: ………………………………………………   

8. Tanulmányai várható befejezésének ideje:  …………………………………………………… 

9.  Legutóbbi tanulmányi átlageredménye* (minimum 4,00/3,00): ……………… 

10. Az ösztöndíj igénylésének indokai (kérjük aláhúzással jelezni, több is aláhúzható): 

 az iskolába történő napi beutazás több, mint 15 km-re történik  

 az iskolába történő napi beutazás nem lehetséges, ezért kollégiumi ellátást vesz igénybe 

 egyik szülő egyedül neveli 

 a szülők nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel  

 mindkét szülő álláskereső 

 mindkét szülő öregségi vagy rokkantsági nyugdíjas 

 nem a szülei nevelik (nagyszülők, nevelőszülők, stb.) 

 egyik szülő iskolai végzettsége sem haladja meg az alapfokú iskolai végzettséget  

 fogyatékkal él (tanuló,hallgató/szülő) 

 egynél több testvére is tanuló (ideértve az általános iskolai tanulókat is) 

 a család rendszeresen szociális segélyre szorul 

 családjukban az egy főre eső jövedelem nem éri el a minimálbér 50 %-át 

Dátum: Alsóvadász, 2020. ……………………….….. hónap …………… nap. 

…………………………………………………….    …………………………………………………………….. 
    jelentkező tanuló aláírása   szülő aláírása 18 év alatti tanuló esetén 

*A legutóbbi tanulmányi eredményt igazoló dokumentumot, tanulási zavar esetén az arról szóló dokumentumot  az 

adatlap leadásakor másolatban csatolni szükséges. 


