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TEHETSÉG ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 

2020. 

Pályázati Felhívás 
 

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00050 – Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program 

nyugati térségében elnevezésű projekt keretében a nyertes konzorcium Tehetség Ösztöndíj-

programot hozott létre. A Tehetség Ösztöndíjprogram finanszírozását a projektpartnerek meg-

bízása alapján Letenye Város Önkormányzata végzi. A támogatás segítségével 2018-tól 

kezdődően négy éven át adományozható ösztöndíj a tehetséges, de nehéz körülmények között 

élő általános iskolai tanulók számára. 

 

2020-ban harmadik alkalommal hirdeti meg az ösztöndíj-programot az adminisztrációért 

felelős projekt-vezetés. Az ösztöndíjat a projekt a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan 

biztosítja, 10 hónapon keresztül, a tanév szeptemberétől júniusáig terjedő időszakára. Az 

ösztöndíj összege havi 8000 Ft. A 2020/2021-es tanévben 39 tanuló részesülhet támogatásban. 

 

A tanulók pályázati űrlap kitöltésével és egy bemutatkozó levél beadásával pályázhatnak az 

ösztöndíjra. A pályázati űrlap és a bemutatkozó levél formai és tartalmi elemei e Felhívásban 

szerepelnek. 

 

Pályázni egy tanévre (10 hónapra) szólóan lehet. Egy tanuló több (akár négy) tanévben is 

pályázhat. 

 

A települések és az iskolák vezetőit arra kérnénk, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzetre 

való tekintettel a pályázati anyagok előkészítésében és összeállításában - az előző évekhez 

hasonlóan - most is segítsék a családokat, a nyomtatványok és a dokumentumok 

kinyomtatásában és lemásolásában. 

 

A 2020-as pályázatok beadási határideje: 2020. június 15. 

 

Az ösztöndíjra az az általános iskolai 4., 5., 6., 7. évfolyamos tanuló pályázhat, aki a projekt 

által lefedett területen él, és bejelentett lakcímmel is rendelkezik az érintett 34 település 

valamelyikén. A pályázaton való részvételnek nem feltétele, hogy a projekttel érintett 

általános iskolába járjon a tanuló. A projektterület települései: Tófej, Pusztaszentlászló, 

Pusztamagyaród, Szentliszló, Bucsuta, Oltárc, Várfölde, Bánokszentgyörgy, Borsfa, 

Valkonya, Petrivente, Fityeház, Murakeresztúr, Molnári, Semjénháza, Tótszerdahely, 

Tótszentmárton, Becsehely, Letenye, Zajk, Kistolmács, Murarátka, Csörnyeföld, 
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Muraszemenye, Kerkaszentkirály, Tornyiszentmiklós, Szécsisziget, Tormafölde, 

Szentmargitfalva, Kiscsehi, Maróc, Lispeszentadorján, Lasztonya, Bázakerettye. 

 

A pályázatok elbírálása az Ösztöndíj Szabályzatban lefektetett pontrendszer szerint történik. 

Az elbírálás határideje: 2020. július 15. 

 

A tanulóknak az ösztöndíj két egyenlő részletben kerül kifizetésre: 40 000 Ft 2020. 

szeptember 15-ig, illetve 40 000 Ft 2021. február 15-ig. 

 

Az ösztöndíj összegét a szülő, gondviselő bankszámlaszámára utalja Letenye Város Önkor-

mányzata. 

 

A pályázatokat az alábbi, projektben érintett iskolákban lehet leadni:  

 

Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola Arany János Tagiskolája Bánokszent-

györgy, Becsehelyi Általános Iskola, Becsehelyi Általános Iskola Bázakerettyei Tagintéz-

ménye, Muraszemenyei Általános Iskola, Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola, Puszta-

magyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola, Borsfai Fekete István Általános Iskola, Zrínyi 

Miklós Általános Iskola Murakeresztúr, Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános 

Iskola, Tófeji Kincskereső Általános Iskola 

 

Azok a tanulók, akik nem a felsorolt iskolák valamelyikébe járnak, az önkormányzati 

hivatalokban adhatják le pályázatukat. 

 

További felvilágosítás kérhető a mura1konzorcium@gmail.com elektronikus levélcímen, 

illetve a 30/353-83-12-es telefonszámon a projekt munkatársaitól, Orsós Brigitta Katalintól, 

illetve Módné Szűcs Mártától. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mura1konzorcium@gmail.com
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Tehetség Ösztöndíjprogram 

2020/2021. 

Pályázati Űrlap 

Pályázó tanuló neve  

Pályázó tanuló születési 

helye és ideje 
 

Pályázó tanuló édesanyjának 

születési neve 
 

Pályázó tanuló taj-száma és 

adószáma 
 

Pályázó tanuló lakcíme  

Pályázó tanuló szülőjének, 

gondviselőjének neve, 

elérhetősége (telefonszám), 

bankszámlaszáma 

 

Pályázó tanuló iskolájának 

neve, címe 
 

Pályázó tanuló jelenlegi 

évfolyama 
 

Csatolandó mellékletek 

Nevelési intézményi ajánlás; igazolás tanulói jogviszonyról; 

másolat/kivonat tanulmányi értesítőről; lakcímkártya 

másolata; igazolás hátrányos helyzetről, halmozottan 

hátrányos helyzetről,  sajátos nevelési igényről 

(SNI), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdésről (BTMN), tartós betegségről; adatvédelmi 

nyilatkozat (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) 

Dátum Pályázó tanuló aláírása                      Szülő, gondviselő aláírása 
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Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez 

 

A nyilatkozat célja 

Bázakerettye Község Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő) támogatási kérelmet 

nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP-3.9.2-16 – Humán 

kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek felhívás keretében, 

melynek megvalósításához az érintettek személyes adatainak felhasználása szükséges.  

 

A hatályos adatvédelmi szabályok értelmében az érintettek személyes adatainak felhasználása 

az érintettek hozzájárulása birtokában tehető meg. Jelen nyilatkozat célja a személyes adatok 

általános kezelési körülményeinek ismertetése, és a kapcsolódó hozzájárulások rögzítése. 

Az Adatkezelő adatai 

Adatkezelő neve: Bázakerettye Község Önkormányzata 

Adatkezelő székhelye/címe: 8887 Bázakerettye, Fő út 4. 

Adatkezelő e-mail címe: hivatal@bazakerettye.hu 

Adószám: 15432010-2-20 

Képviselő neve: Csatlós Csilla polgármester 

Adatvédelmi tisztviselő neve:  Dr. Szegedi Ágota 

Az Érintett azonosító adatai 

Pályázó/Ösztöndíjas neve:   

Pályázó/Ösztöndíjas születési ideje:  

Pályázó/Ösztöndíjas anyja neve:  

Törvényes képviselő neve:  

Törvényes képviselő születési ideje:  

Törvényes képviselő anyja neve:  

A kezelt adatok köre 

Alapvető azonosítók név, anyja neve, születési hely és idő 

Elérhetőségek. cím, e-mail cím, telefonszám  

Nyilvántartási azonosítók: adóazonosító jel, TAJ szám, személyi igazolvány szám, 

tanulmányi értesítő, oktatási azonosító 

Pénzügyi adatok: bankszálaszám, ösztöndíj 

Szociális adatok: családvédelmi adatok, hátrányos helyzet 

Személyes adatok különleges kategóriái: nem, fogyatékosság 

Az adatkezelés célja 

A támogatási források igénybevételéhez kötődő adminisztratív feladatok végrehajtásához az 

Adatkezelőnek fel kell használnia a támogatásban érintett személyek fenti adatait. Az 

adminisztratív feladatok magukban foglalják a támogatási kérelemmel, a megvalósítandó 
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fejlesztéssel kapcsolatos nyomtatványok kitöltését, dokumentumok előállítását és azoknak a 

támogatáskezelő szervek felé történő benyújtását. 

Az adatkezelés időtartama 

Az érintett adatai a fenti cél szerint a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetőek.  

Az érintett jogai 

Az érintett adatainak kezelése az érintett önkéntes hozzájárulása alapján történik, melyet az 

Adatkezelőnek a fenti elérhetőségeken keresztül adott újabb nyilatkozatával az érintett 

bármikor visszavonhat. Az érintett ugyanitt kérheti adatainak helyesbítését, törlését, vagy az 

adatkezelés korlátozását, illetve tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által végzett 

adatkezelésről, vagy adatainak más adatkezelőhöz való továbbítását kérheti. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál, vagy a lakhelye/tartózkodási helye szerint illetékes 

bírósághoz fordulhat. 

Nyilatkozatok, hozzájárulások  

 Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő a fenti személyes adataimat az adatkezelési 

tájékoztatójában leírtak szerint támogatási források igénybevételéhez kapcsolódó 

adminisztratív kötelezettségek (projekt érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás) 

teljesítése érdekében kezelje. 

 Nyilatkozom, hogy az adatkezelés részletes körülményei tekintetében Adatkezelő 

adatkezelési tájékoztatóját megismertem, megértettem és a benne foglaltakat 

tudomásul vettem. 

 Nyilatkozom, hogy a támogatáskezelő szervek www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető 

adatkezelési tájékoztatóját megértettem és a bennük foglaltakat tudomásul vettem. 

 Nyilatkozom, hogy e dokumentumban foglaltakat tudomásul vettem, hozzájárulásomat 

önkéntesen teszem. 

 

…………………………….., 2020. ……………………………… 

 

 

……………………………………………….     ………………………………………………. 

              pályázó/ösztöndíjas aláírása                                  törvényes képviselő aláírása 
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Bemutatkozó levél formai és tartalmi elemei 

 

Legfeljebb egy A4-es oldalon kézzel írt bemutatkozás (család, lakóhely, hobbi, iskola, 

barátok), továbbtanulási tervek megfogalmazása, ösztöndíj felhasználásával kapcsolatos 

tervek megfogalmazása. 

  

Pontozási rendszer 

 

SNI, BTMN, tartós betegség      5 pont 

 

Tanulmányi eredmény  

4,5-5         10 pont 

4-4,4         9 pont 

3,5-3,9        7 pont 

3-3,4        5 pont 

 

Hátrányos helyzet       5 pont 

Halmozottan hátrányos helyzet     7 pont 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény   3 pont 

 

Bemutatkozó levél (tartalom, helyesírás, külalak)  10 pont (7 pont, 2 pont, 1 pont) 

      

Versenyeken való részvétel     legfeljebb 10 pont 

Iskolai verseny       3 pont 

Járási verseny, tankerületi verseny    5 pont 

Megyei verseny, országos verseny      10 pont 

     

Egyéb szempontok (szöveges indoklással)   legfeljebb 5 pont 

 

 


