A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
Ösztöndíj kuratóriuma
egyetemi, fıiskolai hallgatók támogatására
PÁLYÁZATOT hirdet
A támogatás célja:

A tanulók szülıföldhöz való kötıdésének erısítése és a megye szellemi értékeinek
gyarapítása

A pályázók köre:

Nógrád megye területén állandó lakóhellyel és adóazonosító jellel rendelkezı,
államilag elismert oklevelet adó felsıfokú intézmény nappali tagozatán egyetemi,
fıiskolai tanulmányokat folytató
- szociálisan hátrányos helyzető diákok, továbbá
- a tudomány, a mővészet vagy a sport valamely területén az elmúlt években országos-,
vagy nemzetközi versenyen kimagasló eredményt elért, illetve rangos elismerésben
részesült tanulók
- magát nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozónak valló fıiskolai, egyetemi
hallgató, aki maga is hátrányos helyzető, illetıleg már tanulmányai során részt vállal a
kisebbségek hátrányainak csökkentésében, érdekeik képviseletében.

Támogatás feltételei:

- Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázó családjában az egy fıre
jutó havi jövedelem ne haladja meg az elbírálás idıpontjában érvényes kötelezı
legkisebb munkabér (minimálbér, 2010. január 1-jétıl: 73.500.- Ft/hó) összegét.
- Az ösztöndíjra való jogosultság feltétele a pályázat benyújtását megelızı két félév
egyikében elért legalább 3,51 átlagú – leckekönyvvel, elsıévesek esetében középiskolai
bizonyítvánnyal igazolt – tanulmányi eredmény.
A kuratórium a fenti támogatási feltételek alkalmazásától eltekinthet, amennyiben a
pályázó a tudomány, a mővészet, vagy a sport valamely területén az elmúlt években
országos-, vagy nemzetközi versenyen kimagasló eredményt ért el, illetve egyéb rangos
elismerésben részesült; továbbá a magát nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozónak
valló fıiskolai, egyetemi hallgató, aki maga is hátrányos helyzető, illetıleg már
tanulmányai során részt vállal a kisebbségek hátrányainak csökkentésében, érdekeik
képviseletében.

Támogatás mértéke:

5.000 Ft és 10.000 Ft közötti összeg/hó/fı, 10 hónapra.

Elınyt jelent:

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent, ha a hallgatók tanulmányaik során (így különösen
évfolyamdolgozat-, kutatási-, szakdolgozati témájuk kiválasztásakor, szakmai
gyakorlatuk helyszínének megválasztásakor) Nógrád megyét, a Nógrád Megye
Önkormányzatának intézményeit érintı kérdések feldolgozására vállalkoznak, illetıleg
más módon segítik a megye értékeinek bemutatását, továbbá vállalják, hogy elkészült
munkájukat a Kuratóriumnak bemutatják.

A pályázat beadásának (postai feladásának) határideje: 2010. szeptember 30.
A pályázatot hiánytalanul kitöltött adatlappal, az adatlapon részletezett mellékletekkel,
„Ösztöndíj pályázat” megjelöléssel
a következı címre kell benyújtani:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala,
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
A hiányosan benyújtott pályázatokat a Kuratórium érdemi elbírálás nélkül elutasítja!
Az adatlap letölthetı a www.nograd.hu honlapról, vagy személyesen átvehetı a Megyeháza portáján.

Melléklet a 25/2007. (VI.29.) Kgy. rendelethez

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010. évi
ADATLAP
I.

Személyes adatok

Pályázó családi és utóneve:
Pályázó születési családi és
utóneve:
Pályázó állandó lakcíme:
Pályázó értesítési címe:
Telefon elérhetısége:
Születési hely, idı:
Anyja neve:
TAJ száma:
Adóazonosító jele:
Bankszámlaszáma:
II.

Oktatási intézményre vonatkozó adatok

Oktatási intézmény:
Évfolyam:
Kar (Felsıoktatási intézmény
esetén):
Szak, szakpár (Felsıoktatási
intézmény esetén):
III.

Pályázó szociális helyzete

Pályázó
családjában
jövedelemmel
rendelkezık
nettó összjövedelme (utolsó
6 havi átlag):
A pályázó családjában élık
száma összesen:
Az egy háztartásban élık egy
fıre esı jövedelme (utolsó 6
havi átlag):

…………….. fı

IV.
Iskolalátogatási igazolás (egy
háztartásban élı valamennyi
okt.
intézménybe
járó
családtagról is szükséges
csatolni)
Állandó lakcímet igazoló
dokumentum másolatban
Jövedelemigazolás
Önéletrajz

Csatolt mellékletek
……………..db

…………….. db
…………….. db
…………….. db

Tanulmányi
eredményt
igazoló
dokumentum
az
iskola
által
hitelesített
másolatban
A tudomány vagy mővészet
valamely területén az elmúlt
években országos-, vagy
nemzetközi versenyen elért
kimagasló eredményt, rangos
elismerést
tanúsító
dokumentum
A Rendelet 3. § (4)
bekezdése szerinti pályázó
esetében
a
közgyőlés
elnökének, a területi, v.
települési
kisebbségi
önkormányzatnak
a
támogató nyilatkozata.
A Rendelet 3. § (4)
bekezdése szerinti pályázó
esetében
nyilatkozat
a
nemzeti
és
etnikai
kisebbséghez
tartozásról,
valamint felhatalmazás a
pályáztató
részére
a
különleges (személyes) adat
kezelésére.

…………….. db

…………….. db

…………….. db

…………….. db

V.

A pályázat indokolása

(valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Rendelet 3. § (6) bekezdésének érvényesítése
esetén az ott felsoroltak közül milyen feladatot vállal)

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

Hozzájárulok nevem, lakóhelyem és az oktatási intézmény nevének támogató általi
nyilvánosságra hozatalához.
Tudomásul veszem, hogy a pályázati adatlapon, illetıleg a pályázathoz csatolt igazolásokon
szereplı adatszolgáltatás valótlansága esetén köteles vagyok a támogatást visszafizetni.

………………………………, ….. év ………………… hó …… nap

………………………………………………..
pályázó aláírása

