
 

 

FELHÍVÁS   

   

ösztöndíj jellegű anyagi támogatás lehetőségéről 

  
Múcsony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton pályázatot ír ki a településen 

állandó lakóhellyel rendelkező – hátrányos helyzetű - középiskolai tanulók illetve 

főiskolai/egyetemi hallgatók részére 5 hónapos időtartamra ösztöndíj elnyerésére. 

 

 

Az elnyerhető ösztöndíj összege:  6.500.- Ft/hó  

Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2020. február 1. -  2020. június 30. 

 

Az ösztöndíjban 5 fő részesül. 

 

A pályázatot benyújtani a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével és  a Múcsonyi Közös 

Önkormányzati Hivatalban (3744 Múcsony, Fő út 2.) történő  leadásával lehet. 18 éven aluli pályázó 

esetén a Jelentkezési lapot a törvényes képviselőnek (szülő) is alá kell írnia. 

Jelentkezési lap beszerezhető a leadás helyén, illetve letölthető a www.mucsony.hu  weboldalról. 

 

Jelentkezési határidő: 2020. március 13. 

 

A határidő leteltét követően a postai úton beküldött pályázatok befogadására sincs lehetőség! 

 

Az ösztöndíj odaítélése szempontjából hátrányos helyzetű az a tanuló, akinek az esetében az alábbi 

körülmények közül egy vagy több fennáll: 

- a szülők nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel 

- mindkét szülő álláskereső, 

- mindkét szülő öregségi vagy rokkantsági nyugdíjas 

- egyik szülő egyedül neveli, 

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

- egyik szülő iskolai végzettsége sem haladja meg az alapfokú iskolai végzettséget, 

- fogyatékkal él, 

- egynél több testvére is tanuló 

- a család rendszeresen szociális segélyre szorul, 

- az iskolába történő napi utazás több, mint 10 km-re történik, 

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

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

 

A fenti körülményeken túl a pályázó további körülményeket is előadhat annak igazolására, hogy 

(saját maga vagy családja) tanulmányait önhibáján kívüli okból nem tudja anyagilag megfelelő 

mértékben finanszírozni. 

 

Amennyiben az ösztöndíjban létesíthető létszámtól több pályázó felel meg a feltételeknek a 

Képviselő-testület azt részesíti előnyben, aki 

a) a hátrányos helyzet fennállását több körülménnyel igazolja; 

b) a pályázóval közös háztartásban élők egy főre eső igazolt jövedelme alacsonyabb 

 

 

 

 

http://www.mucsony.hu/


 

Nem részesíthető támogatásban: 

 

- az a középiskolai tanuló, aki 

a) elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre lett utasítva 

b) tanulmányi eredménye nem éri el a 3.00-t 

c) igazolatlan óráinak száma meghaladja a 10 órát 

d) fegyelmi büntetés alapján másik osztályba helyezték, eltiltották a tanév folytatásától vagy 

kizárták az iskolából 

 

-  az a felsőoktatási intézményben tanuló, aki az adott szakra megállapított képzési időt   

   már    több, mint egy félévvel túllépte, 

 

-  az a tanuló, aki az ösztöndíj elnyerése érdekében valótlan nyilatkozatot tesz. 

 

Az ösztöndíj odaítéléséről Múcsony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 

március 19. napi rendes testületi ülésen dönt, zárt ülés keretében. 

 

A nyertes pályázók kiértesítése az ülést követően azonnal megtörténik. 

A nyertes pályázókkal Múcsony Nagyközség Önkormányzat támogatási szerződést köt. 

 

 

                  
 


