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Tájékoztatás pályázat keretében igénybe vehető települési 

támogatások. 

Tisztelt Lakosság! 

A Nagypall Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

1/2015. ( II. 27.) számú önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki a középfokú és általános 

iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére tanulmány ösztöndíj céljából. 

 

A pályázati kérelmet pályázati adatlapon lehet benyújtani, Grátz Erika polgármesternek címezve az 

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz, a fenti elérhetőségeken, 2015. augusztus 1. napjától, 

2015. augusztus 31. napjáig. 

 

A pályázati adatlap letölthető az önkormányzati (www.nagypall.hu) és a www.erzsebetikoh.hu 

weblapról /nyomtatványok/ vagy személyesen igényelhető az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 

Nagypalli Kirendeltségén. 

 

Pályázat útján az a törvényes képviselő, szülő, gyám a középfokú vagy általános iskolai tanulói 

jogviszonnyal rendelkező gyermeke után tanulmány ösztöndíjban részesíthető, 

 

a) aki település közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt 

él, valamint 

b) a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi 

átlaga 4,5 vagy ezt meghaladja, illetve szöveges értékelés esetén az elméleti tantárgyak átlaga 

a jól megfelelt eredményt eléri és a tantárgyi követelményeket legalább 80%-os szinten 

teljesítette. 

 

A települési támogatás összege gyermekenként a tárgyévi tanévben 5.000 Ft. 

 

A polgármester a benyújtott pályázatokat folyamatosan bírálja el a pályázati kiírásban foglaltak 

alapján.  

A benyújtott pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. 

Erről a kérelmezőket – az ok megjelölésével – értesíteni kell. 

 

 

 Erzsébet, 2015. július 22. 
Dr. Tóth Sándor jegyző 

 

 

 

 

 

 

http://www.nagypall.hu/
http://www.erzsebetikoh.hu/
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Nagypall Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

1/2015. ( II. 27.) számú önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki a középfokú és általános 

iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére tanulmány ösztöndíj céljából. 

 

a) A pályázat célja: 

 

Anyagi és erkölcsi támogatást nyújtani a településen élő jól tanuló középiskolás és általános iskolás 

gyermekek iskoláztatásához. 

 

b) A pályázaton való részvétel, illetve a pályázat elbírálásának feltételeit: 

 

Pályázat útján az a törvényes képviselő, szülő, gyám a középfokú vagy általános iskolai tanulói 

jogviszonnyal rendelkező gyermeke után tanulmány ösztöndíjban részesíthető, 

 

a) aki település közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt 

él, valamint 

b) a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi 

átlaga 4,5 vagy ezt meghaladja, illetve szöveges értékelés esetén az elméleti tantárgyak átlaga 

a jól megfelelt eredményt eléri és a tantárgyi követelményeket legalább 80%-os szinten 

teljesítette. 

 

c) Az egy pályázó által elnyerhető támogatás felhasználásának feltételei: 

 

Az elnyert támogatás összegét a tanuló iskoláztatásával összefüggésben kell felhasználni amit az 

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrizhet. 

 

d) A pályázat benyújtásának feltételei, módja, a benyújtás határideje: 

 

A pályázati kérelmet pályázati adatlapon lehet benyújtani, a polgármesternek címezve az Erzsébeti 

Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltségén, a fenti elérhetőségeken, 2015. augusztus 1. 

napjától, 2015. augusztus 31. napjáig. 

 

Pályázat útján az a törvényes képviselő, szülő, gyám a középfokú vagy általános iskolai tanulói 

jogviszonnyal rendelkező gyermeke után tanulmány ösztöndíjban részesíthető, 

 

c) aki település közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt 

él, valamint 

d) a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi 

átlaga 4,5 vagy ezt meghaladja, illetve szöveges értékelés esetén az elméleti tantárgyak átlaga 

a jól megfelelt eredményt eléri és a tantárgyi követelményeket legalább 80%-os szinten 

teljesítette. 

 

Az pályázható települési támogatás összege gyermekenként a 2014/2015 tanévben 5.000 Ft. 
 

Nagypall, 2015. július 22.     Grátz Erika polgármester 
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KÉRELEM 
Pályázat keretében igénybe vehető települési támogatás 

 
(Középfokú és általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére tanulmány 

ösztöndíj) 

 
 
Az igénylő adatai: 
Kérelmező neve  ..................................................................................................................................................  
 
Születési neve:  ....................................................................................................................................................  
 
Anyja neve:  ...........................................................................................................................................................  
 
Születési helye, ideje (év, hó, nap):  .............................................................................................................  
 
Lakóhelye:  ............................................................................................................................................................  
 
Tartózkodási helye:  ..........................................................................................................................................  
 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  ......................................................................................................  
 
Állampolgársága: …………………………… Családi állapota:  ....................................................................  
 
A kérelmezőnek és családjának van-e az önkormányzat felé fennálló adó, vagy adók 
módjára behajtható adóssága 
 
Összege: ………………………………….. 
 
Telefonszám (nem kötelező megadni): ................................. 
 
Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):……………………………… 
 
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ……………………………………………............................ 
 
Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. (A 
megfelelő rész aláhúzandó) 
 
A középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek adatai, aki 
alapján a jogosultság megállapítható 
 
Név: ..........................................................................................................................................................................  
Születési név:  .......................................................................................................................................................  
Születési hely: ......................................................................................................................................................  
Születési idő: ........................................................................................................................................................  
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Anyja neve:  ...........................................................................................................................................................  
TAJ: ...........................................................................................................................................................................  
Lakcíme: .................................................................................................................................................................  
 
Kijelentem, hogy a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező 
tanuló törvényes képviselője, szülő, gyám 
 
Kijelentem, hogy a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező 
gyermekem tanulmányi átlaga 4,5 vagy ezt meghaladja, illetve szöveges értékelés esetén 
az elméleti tantárgyak átlaga a jól megfelelt eredményt eléri és a tantárgyi 
követelményeket legalább 80%-os szinten teljesítette (A megfelelő rész aláhúzandó). 
 
Kijelentem, hogy a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező 
tanuló település közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen itt él. 
 
Kelt: ................................, ……………………………. 
 
 
  .......................................................  
 kérelmező aláírása 
 
 
A kérelemhez csatolni kell, 

a) a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek tanulmányi átlagát igazoló 
bizonyítvány másolatát, vagy az iskola ezen adatott tartalmazó igazolását. 

 
 

 


