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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Mezőszemere Községi Önkormányzat, az „Építsünk együtt jövőt! – Közösségerősítés Füzesabony 
térségében” című EFOP 1.5.3-16-2017-00051 projekt keretében pályázatot ír ki felsőfokú (egyetemi, 
főiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók számára a 2017/2018. tanév 2. félévére és 2018/2019-es 

tanévre vonatkozóan 
 

1. A pályázat célja: 
 
A Mezőszemerei Felsőoktatási Tanulmányi Ösztöndíj célja, hogy a Mezőszemerén élő, tehetséges és 
szorgalmas, egyetemi vagy főiskolai tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányait támogassa, különösen 
olyan szakmát tanulók tekintetében, mely szakmák a térségben hiányoznak. Ezzel az önkormányzat 
szeretné ösztönözni a támogatott fiatalokat, hogy a diplomájuk megszerzését követően Mezőszemerén, 
illetve a térségben gyakorolják szakmájukat. 

 
2. A pályázók köre: 
  

Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjban részesülhet 3 fő felsőoktatásban tanulmányokat folytató tanuló, aki: 

 Mezőszemere településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik  

 nappali vagy levelező tagozaton vagy távoktatásban költségtérítéses, illetve államilag finanszírozott Bsc 

vagy Msc diploma megszerzése érdekében egyetemi vagy főiskolai képzésben felsőfokú 

tanulmányokat folytat  

 a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy lezárt félévet teljesített, melyben a felsőoktatási 

intézmény tanulmányi osztályának igazolása alapján, a vizsgáztató szaktanárok által hivatalosan 

bejegyzett legutóbbi tantárgyi vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 3,0. 

 a pályázó felsőfokú oktatási intézményben az előírt tanmenetben foglalt képzési időt betartva végzi 

tanulmányait. 

 nem töltötte be 35. életévét 

 

A támogatás megszerzésénél előnyt jelentő feltételek: 

 a térségben hiányszakszakmáknak számtó szakma megszerzése érdekében végzi tanulmányait: 

óvodapedagógus, pedagógus, szociális munkás, orvos és további egészségügyi szakmák, védőnő, 

agrármérnök 

 magasabb tanulmányi átlag 

 szociális rászorultság, melyet a pályázó családjában az egy főre jutó kereset igazolásával lehet 

alátámasztani 

 Mezőszemere település lakossága érdekében tett eddigi tevékenységek, önkéntes segítségek 

 továbbá előnyt jelent a magasabb évfolyamba járás 

 
Nem részesülhet támogatásban: 

 Phd képzésben részt vevő hallgató 

 második vagy további diploma megszerzését célzó képzésben részt vevő hallgató kivéve, ha az adott 

szakmában a településen dolgozik és munkája megtartásához vagy magasabb szintű elvégzéséhez 

van szüksége a képzésre, illetve ha a fenti listában részletezett hiányszakmát tanul. 

 
 
3. Az ösztöndíj mértéke és folyósítása 
Az ösztöndíj a szorgalmi időszak időtartamára, azaz évente 2X5 hónapra 
folyósítható, melynek mértéke 10.000.-Ft/hó, összesen 50.000.- Ft/szemeszter, 
mely egyösszegben kerül kifizetésre minden félév elején a támogatás 
feltételéül szolgáló igazolások beadását követően. A 2017/18-as tanév 
2. félévének támogatása 2018. május hónapban kerül kifizetésre. Az 
ösztöndíj maximum 3 szemeszterre, azaz 1,5 képzési évre, de 
legkésőbb az abszolutórium megszerzéséig igényelhető. A 
nyertes pályázókkal támogatási szerződés megkötésére kerül 
sor.  
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A nyertes pályázó minden szemeszter kezdetekor köteles igazolni, hogy beiratkozott a felsőoktatási 
intézménybe és felvette az adott szak adott szemeszterére előírt minimális kreditet/tantárgyat, illetve, hogy 
teljesítette az előző félévet az elvárt szintnek megflelően. Ez a feltétele a következő szemeszterre megítélt 
ösztöndíj utalásának. 
  
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját). 
 
A támogatás forrását az „Építsünk együtt jövőt! – Közösségerősítés Füzesabony térségében” című EFOP 
1.5.3-16-2017-00051 európai uniós projekt biztosítja. 
  
 
4. A pályázat benyújtásának módja és határideje: 
   
A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton. A benyújtás helye: 
 

Mezőszemere Községi Önkormányzat 
Cím: 3378 Mezőszemere, Május 1. út 36. 

 
Kérjük, a borítékra írja rá: „Mezőszemerei Felsőoktatási Tanulmányi Ösztöndíj pályázat”. Személyes 
benyújtás hivatali időben lehetséges. 
 
Pályázat benyújtási határideje: 2018. május 3., mely a pályázat beérkezési határideje. 
 
 
5. A pályázat formája és kötelező mellékletei: 
1) Jelen kiírás 1. sz. melléklete szerinti pályázati adatlap aláírva. Az adatlap kinyomtatva kérhető 

Mezőszemere Polgármesteri Hivatalában is. 
2) személyi igazolvány másolata 
3) lakcímkártya másolata 
4) az aktív hallgatói jogviszonyra vonatkozó eredeti (tanulmányi osztály által kiadott) hallgatói jogviszony 

igazolást  
5) a pályázat benyújtását megelőző félévről szóló lezárt leckekönyv tanulmányi osztály által hitelesített 

(aláírt és lepecsételt) másolata, vagy az azzal egyenértékű és azonos információkat tartalmazó 

elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti 

példánya, amely tartalmazza a félév átlagát 

6) Életpálya terv-bemutatkozás, melyben a pályázó röviden (max 1-2 oldal) bemutatja: 
a) szakmai elképzeléseit, kiemelt érdeklődési területeit, (pl. miért választotta az adott szakmai 

képzést, miért szeretne az adott szakmában dolgozni, mik a céljai szakterületén, ha elvégzi a 
képzést) 

b) a pályázó eddigi tevékenységeit, melyeket Mezőszemere település és az ott élők életének 
segítése érdekében végzett 

c) és a pályázó elképzeléseit arról, hogyan, milyen módon kívánja tanulmányai során és azt 
követően tartani a kapcsolatot Mezőszemere településsel, segíteni a településen élőket  

7) Igazolás a pályázó és vele egy háztartásban élők – a benyújtást megelőző 3 havi - jövedelméről 
 
A pályázat csak a fenti összes melléklettel együtt érvényes (7 db dokumentum). A döntésre történő 
előkészítés során az előírt pályázati anyagban észlelt hiány esetén, írásbeli hiánypótlási felhívás kerül 
megküldésre a pályázó részére, a hiánypótlás teljesítési határidejének kitűzésével. A hiánypótlás határideje 
5 nap. A határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz 
érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból. 
 
 
5. A pályázat elbírálása 
A pályázatok elbírálása az erre a célra létrehozott bizottság jogosult. 
Az elbírálás a kiírásban meghatározott minimum elvárások és 
előnyt jelentő szempontok alapján rangsorolással történik. A 
pályázatok döntésre történő előkészítő munkálatait a 
Mezőszemere Községi Önkormányzat végzi.  
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6. Értesítés a pályázati döntésről 
A Bírálóbizottság a meghozott döntéséről 2018. május 18-ig postai úton küldött levélben értesíti a 
pályázókat. 
 
 
8. A pályázók kötelezettségei és azok megszegéséhez fűződő jogkövetkezmények 

 
A támogatott köteles befejezni a támogatott félévet. Ennek igazolására a félév végén köteles az 
önkormányzatnak benyújtani a kiírás 5/5. pontjában részletezett igazoló dokumentumot. Amennyiben az 
ösztöndíjas a támogatott félévben valamilyen, tőle függő okból nem teljesíti az adott felsőoktatási intézmény 
képzési tervében előrt minimális kreditpontot, az ösztöndíjat köteles visszafizetni.  
 
Mezőszemere képviselő testülete különös méltánylást érdemlő indok – különösen a támogatott önhibáján 
kívül bekövetkezett körülmények – esetén a támogatott erre irányuló írásbeli kérelmére, az Ösztöndíj 
Bizottság előzetes véleményének kikérését követően engedélyezheti a támogatott kötelezettségeinek 
felfüggesztését vagy visszafizetés részletekben történő teljesítését, a visszafizetendő tanulmányi ösztöndíj 
összegének mérséklését vagy elengedését. 
 
A támogatott hallgatót bejelentési kötelezettség terheli a következő esetekben: 
- tanulmányok halasztása; 
- tanulmányok helyének megváltozása; 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 
  
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat 
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még 
abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
 
 
9. Adatkezelés 
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben 
a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az 
ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 

 
Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU rendelete alapján az ESZA forrásból finanszírozott 
intézkedéseknél minden résztvevőről adatot kell szolgáltatni, akiknek közvetlenül kedvez az ESZA 
beavatkozása, azonosíthatók, és akik számára egyedi kiadásokat különítenek el.   
Az ösztöndíjban részesülőknek ezért a támogatási szerződéshez kapcsolódóan az uniós pályázati 
támogatásokhoz kapcsolódó adatfelvételi lapot kell kiölteni, mely a pályázatban megadott személyes adatok 
mellett további, a pályázat speciális indikátormutatóihoz kapcsolódó érzékeny adatokra is kitér. Kiskorú 
támogatott esetén a gondviselő hozzájárulása, aláírása is szükséges. 

 

A pályázó pályázata benyújtásával  

a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési 
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – 
átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje; 

b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság 
ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje; 

c) hozzájárul ahhoz, hogy tanulói jogviszonyáról a 
Támogatáskezelőnek tájékoztatást nyújtson, 
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d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja 
érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint 
a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.  

 
 
9. Egyéb rendelkezések 

A pályázat elkészítéséhez segítséget nyújt Szendi Zsuzsa közösségfejlesztő. Elérhetőségei: +3630 

6933289, mezoszemere3378@gmail.com. 

Mezőszemere Önkormányzata tervezi az ösztöndíjpályázat kiírását 2019/2020-as tanévre is. Azon 

támogatás megszerzésénél előnyt jelenthet jelen ösztöndíj feltételének teljesítése, amennyiben az 

ösztöndíjas folytatja tanulmányait a megkezdett szakon és intézményben.  

Sikeres pályázást kívánunk! 

 

Mezőszemere, 2018. április 11. 

 

Bukta Mária 

polgármester 

 


