PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sirok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásokról szóló
2/2015.(III.5.) számú rendelete alapján
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT
hirdet tehetséges gyermekek és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, jó magaviseletű általános
iskolai diákok részére a 2016/2017-es tanévre.
Pályázat útján az a törvényes képviselő, szülő, gyám az általános iskolai tanulói jogviszonnyal
rendelkező gyermeke után tanulmányi ösztöndíjban részesíthető akinek gyermeke
a) a siroki Országh Kristóf Általános Iskolával tanulói jogviszonyban áll,
b) a pályázati tanévben 3., 4., 5., 6., 7., 8., évfolyamon folytatja tanulmányait és
c) tanulmányi átlaga
ca) 3-4. osztályban legalább 4,5,
cb) felső tagozatos osztályban legalább 4,0; valamint
d) jó magatartású, és a kötelező feladatokon kívül aktívan részt vesz az iskola életében
feltéve, hogy a tanévben igazolatlan hiányzása nem volt.
Az ösztöndíj a 2016/2017. tanévre nyerhető el.

Az ösztöndíj támogatás összege gyermekenként a tanévben
a) 3-4. osztályos tanulók esetén 20.000 Ft/fő/tanév
b) felső tagozaton a 4,0-4,5 tanulmányi átlagot elérő tanulók esetén 30.000 Ft/fő/tanév,
c) felső tagozaton a 4,5 tanulmányi átlag felett teljesítő tanulók esetén 40.000 Ft/fő/tanév.
A tanulmányi átlag számításnál a magatartás. szorgalom jegyet nem lehet figyelembe venni.
Az a tanuló, aki megszakítás nélkül minden tanévben elnyerte az ösztöndíjat, a
8. osztály befejezésekor egy összegben megkapja az addigi ösztöndíjak összegét is.
Az elnyert ösztöndíj egy összegben, a tanév végén, legkésőbb június 25. napjáig kerül
kifizetésre a szülő, törvényes képviselő, gyám által megnevezett folyószámlára utalással vagy
házi pénztárból történő kifizetéssel.
Az ösztöndíjat elsősorban a tanuló iskoláztatásához kapcsolódó kiadásokra kell fordítani, az
ösztöndíj felhasználásról elszámolást nem kell benyújtani.
A benyújtott pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a pályázati kiírásban
meghatározott együttes feltételeknek. továbbá ha a határidő leteltét követően nyújtják be.

A pályázatot a Siroki Közös Önkormányzati Hivatalnál
(3332 Sirok, Borics Pál út 6.) kell benyújtani
2016. szeptember 30-ig.

A pályázati határidő jogvesztő!
Pályázati adatlap beszerezhető a Siroki Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve az Országh Kristóf
Általános Iskolában.
Az ösztöndíj odaítéléséről a Polgármester dönt. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap, legkésőbb 2017. június 25-ig.
Az ösztöndíjas vagy törvényes képviselője az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt köteles a
változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a Közös Önkormányzati Hivatalt írásban
tájékoztatni, ha
a) a tanuló oktatási intézményt vált,
b) magántanulóként folytatja a tanulmányait,
c) a tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel,
d) tartósan külföldre távozik,
e) igazolatlan iskolai hiányzása van.
A Képviselő-testület az ösztöndíj folyósítását – akár visszamenőleg is –
megszüntetheti,amennyiben
a) az ösztöndíjas vagy törvényes képviselője fentiek szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz
eleget, vagy
b) megszünteti, amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj elnyerése érdekében a pályázatában valótlan
adatokat közölt,
c) a tanuló igazolatlanul hiányzik.
Az ösztöndíjas az elrendeléstől számított 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat
Sirok Község Önkormányzata részére visszafizetni.

