
Hantos Község onkormanyzat Képviselő-testiiletének a közepiskolai tanulmanl ösztöndijról sáló 10/2018. ()aI.14)
önkormányzati rendel*e alapjan

elnverésére a 2019/202(las tanévre.

L pályáat alapján ösztöndíjban részesíthdő az az öt, Hantos Község onkorrnányzat Kepviselő{estiilete fltal kiválasztott, a tanév
kezdetén hantosi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanuló, aki

. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti gimnáziumi, szakgimnaziumi vagy szakközepiskolai
képzésben tanul,

. nappali rendszerű iskolai oktatasban vesz részt,

. beiratkozott a 9-14. évfolyamok valamelyikére,

. apályálzatbenyőjását megelőző tanév végén a tanulmánl átlaga legalább 3,51 volt,

. nem felnőttoktaüi§ban yesz részt, és

. nyilatkozatával igazolja, hogy mas tanulmányi ösztöndíjban nem részesül,

A pélyázat papir alapon nyújtható be a Hantosi Polgármesteri Hivatalban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A
pályáaathoz kötelezően csatolni kell a pályáző érvényes személyazonosító igazolványínak és a lakcímet igazoló hatósági
igazolványínak másolatát, 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást a tanuló évfolyamáLról, az előző lezfut taftx éx végs
bimnltvanyának másolatát, és az arról szóló nllatkozatát, hogy más tanulmanyi ösztöndíjban nern részesül.

Amennyiben a pá|yálző rendelkezik ilyennel, úgy az elbírálás során előnl jelent, ha csatolja az Oíszágos Szakmai Tanulmánl
Versenyen vagy a Szakma Kiv:íló Tanulója versenyen való részvétel esetén a versenyen elért eredmény igazoló irat másolatát; a
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legalább M szintű, államilag elismert nyelwizsga-bizonyítvány másolatát; vagy ha a pályáaő rendszeres gyermekvédelmi
kedvezrnényben részesül, továbbá, ha hatiiíozatban megállapított hátníLrryos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, az
ezekről szóló véglegessé vált határozat másolatát.

A pályázat benyujtásanak határideje 2019. szeptember 20. napja, a pá|yázati anyagnak legkésőbb ezen a napon ügyfélfogadási
idöben be kell érkeznie a Polgármesteri Hivatalba. A haáridő elmulasztrisa jogvesztő, igazolási kérelem benyújtasának nincs
helye, a késedelmesen benyújtott pályáEat érvénylelen- Kizilrő|ag az elre a céIra rendszeresített formanyomtatványon benyujtott
pályázat fogadható el. A pályizati e|járás sorrfur hiánypótlásra nincs lehetőség.

A bérkezett kérelmeket Hantos Község Önkormányzat Kepviselő+estiilete megvizsgálja, és a páIyáaők között a Rendelet 2.
melléklete szerinti pontozási szempontok alapján sorrendet állapít meg- A pilyáaat nyertese az öt legmagasabb pontszámot elérő
tanuló, akik a 20l9l2020-as tanév teljes idejére, l0 hónap időtartamra havi 15.000- forint összegű ösztöndíjban részesülnek. A
nyertes pályáákkal az Önkormányzat ösztöndíj szerződési köt.

Amennfben a támogatott tanuló tanulói jogviszonya év közben megsánik, úgy elveszíti az ösztöndíjra való jogosultságát, és az
esetlegesen jogalap nélkíil felvett ösáöndíjat vi§sza kell flzetnie. Az az ösáöndíjban részesülő tanuló, aki a pályízati eljátrás
sonín valótlan adatot közölt, ajogtalanul felvett ösáöndíj telje§ összegét üsszatédteni köteles.

A pályíaati eljáras pontos szabályait a hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza. A pélyátzattal kapcsolatos tudnivalókról a
Polgármesteri Hiyatalban kérhető felvilágosítás ügyftlfogadási időben. A páIyázaí benyujtasára szolgáló formanyomtatvály
megtalálható a www.hantos.hu honlapon, valamint személyesen kérhető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban.

Hantos, 2019. szeptember 3.
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