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ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 

Nőtincs Község Önkormányzata az EFOP 1.5.3-16-2017-00120 pályázat keretében támogatást 

nyert, mely alapján közép- és felsőoktatásban tanulók részére ösztöndíj kifizetésére nyílik 

lehetőség. Ez a szabályzat az ösztöndíjak elnyerésének módjáról rendelkezik. 

A pályázat kiírásáról és annak megjelentetéséről a polgármester gondoskodik.   

A pályázaton elnyerhető összeg: 30 000 forint.  

Az összeg folyósítása folyószámlára átutalással, egy összegben történik.  

Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság 

• Bejelentett állandó lakcím Nőtincs községben 

• Saját, vagy családtag tulajdonában lévő bankszámla 

• Közoktatási középiskolai vagy felsőoktatási tanulói jogviszony a 2020-as évben 

• Kiskorú személy esetében a pályázó törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot 

Előnyt jelent: 

• Kimagasló tanulmányi eredmény  

• A pályázó a projekt valamely kiemelt célcsoportjába tartozik 

• A pályázatok során megvalósuló képzéseken történő részvétel vállalása 

Pályázat benyújtása: 

• Kizárólag pályázati űrlapon a szükséges mellékletek csatolásával. 

Pályázat kötelező melléklete: 

• Tanuló/hallgató idén kiadott év végi bizonyítványa / index másolata 

• Együttműködési nyilatkozat (pályázati dokumentáció része) 

• Célcsoport nyilatkozat (pályázati dokumentáció része) 

• ESZA kérdőív (pályázati dokumentáció része) 

• Nemzetiségi nyilatkozat (pályázati dokumentáció része) 

A határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.    

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 24.  
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A pályázat benyújtásának módja:  

• Személyesen helyszínen kitöltve: Nőtincs Polgármesteri Hivatal (fogorvos mellett) 

• Kitöltve a Hivatalnál kihelyezett postaládába dobva vagy a recepción leadva 

• Postai úton a Hivatal címére küldve: 2610 Nőtincs, Szabadság út 50. 

Adatkezelés: 

• A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt 

adatok valóságtartalmáért. 

• A pályázó   hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a pályázatot kiíró Nőtincs Község 

Önkormányzata nyilvántartásba vegye és jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj 

időtartama alatt kezelje, valamint a pályázat előrehaladásáról őt értesítse.  

A pályázat elbírálása: 

• A pályázatokat az Nőtincs község polgármestere bírálja el 

• Az elbírálás határideje: 2020. július 31. 

• A pályázókat az eredményről e-mailben vagy telefonon értesítjük.  

Az ösztöndíj visszavonásra kerül, ha a pályázó jogosulatlanul igényli a támogatást! 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a palyazat@notincs.hu e-mail címen tudják feltenni.  

A szabályzat elfogadásra került a Nőtincs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

hatáskörében eljáró Nőtincs Község Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V.I. 15.) 

számú határozatával.  

Nőtincs Község Önkormányzata fenntartja a jogot az elnyerhető összeg mértékének 

megváltoztatására a jelentkezők számának függvényében.  

 

Kelt.: Nőtincs, 2020. június 16.  

 

 

  .....................................  

 Hugyecz Ádám 
 polgármester 


