
 

 

 

„Helyi ösztöndíj program a 2019/2020-as tanévre” 

Középiskolásoknak és egyetemistáknak 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

FELHÍVÁSA 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00013 kódszámú 

„Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Edelény térségében” 

című projekt keretében 

 

Edelény Város Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben – kedvezményezett térségek című pályázati felhívásra, melynek keretében 
valósítja meg a „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Edelény térségében”című projektjét. 

 

1. Pályázat célja 

A pályázat alapvető céljai között szerepel társadalmi felzárkóztatás Edelény térségében az 
esélyegyenlőség jegyében, illetve a térség megtartó képességének erősítése, valamint az 
ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatásának keretében települési ösztöndíjrendszer 
kialakítása a középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére. 

 

2. Pályázók köre1 

Az ösztöndíj támogatás igénybevételének feltétele, így pályázatot nyújthatnak be azon 
középfokú (a gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola) nappali tagozatos 
intézmények tanulói, illetve főiskolai és egyetemi alapképzésben, vagy mesterképzésben 
(nappali, vagy levelező, költségtérítéses és államilag finanszírozott képzésben egyaránt) 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatalok, akik még nem töltötték be a 27. életévüket és 
edelényi állandó lakcímmel rendelkeznek. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a 
pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet 
19. § (2) bekezdése szerinti juttatásban részesül. 

 
                                                           

1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

 



 

3. Igénybe vehető ösztönző támogatások 

A projekt keretében 4 típusú ösztöndíj kerül kiírásra: 

A. Lezárt középiskolai évvel rendelkező középiskolások számára 

B. Lezárt felsőfokú félévvel rendelkező egyetemisták/főiskolások számára 

C. Tanulmányaikat a 2019/2020-as tanévben középfokú intézményben nappali 
képzésben megkezdő tanulók számára 

D. Tanulmányaikat a 2019/2020-as tanévben felsőfokú intézményben megkezdő 
hallgatók számára 

 

EGYES ÖSZTÖNDÍJAKRA VONATKOZÓ EGYEDI FELTÉTELEK 

A) Lezárt középiskolai évvel rendelkező középiskolások számára 

Azon edelényi állandó lakcímmel rendelkező középiskolai tanulók pályázhatnak, akik: 

- minimum egy lezárt középiskolai évvel rendelkeznek 

- 2019/2020-as tanévben is középiskolai tanulmányokat fognak folytatni 

- előző évi tanulmányi átlaguk eléri a 3,50-ot 

- az egy háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori nettó 
minimálbér 2-szeresét (2019-ben a minimálbér nettó összege: 99.085 Ft). 

A pályázó legfeljebb a támogatási időszak kezdetétől maximum 10 hónapig terjedő 
időszakban havi 8.000 forint vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. 

 

B) Lezárt felsőfokú félévvel rendelkező egyetemisták/főiskolások számára 

Azon edelényi állandó lakcímmel rendelkező felsőoktatási intézmény hallgatói pályázhatnak, 
akik: 

- felsőfokú oktatási intézményben teljesített, minimum egy lezárt félévvel rendelkeznek 

- 2019/2020-as tanévben is felsősokú tanulmányokat fognak folytatni 

- előző félévi tanulmányi átlaguk eléri a 3,00-ot 

- az egy háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori nettó 
minimálbér 2-szeresét (2019-ben a minimálbér nettó összege: 99.085 Ft). 

A pályázó legfeljebb a támogatási időszak kezdetétől maximum 10 hónapig terjedő 
időszakban havi 12.000 forint vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. 

 

C) Tanulmányaikat a 2019/2020-as tanévben középfokú intézményben nappali 
képzésben megkezdő tanulók számára 

Azon edelényi állandó lakcímmel rendelkező középiskolai tanulók pályázhatnak, akik: 

- 2019/2020-as tanévben kezdik meg tanulmányaikat középiskolában nappali képzésben 

- általános iskola 8.osztályos tanulmányi átlaguk eléri a 3,70-ot 

- az egy háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori nettó 
minimálbér 2-szeresét (2019-ben a minimálbér nettó összege: 99.085 Ft). 



 

A pályázó legfeljebb a támogatási időszak kezdetétől maximum 10 hónapig terjedő 
időszakban havi 8.000 forint vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. 

 

D) Tanulmányaikat a 2019/2020-as tanévben felsőfokú intézményben megkezdő 
hallgatók számára 

Azon edelényi állandó lakcímmel rendelkező fiatalok pályázhatnak, akik: 

- 2019/2020-as tanévben kezdik meg tanulmányaikat valamely magyarországi intézményben 
főiskolai és egyetemi alapképzésben, vagy mesterképzésben  

- 12.osztályban teljesített tanulmányi átlaguk eléri a 3,50-ot 

- az egy háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori nettó 
minimálbér 2-szeresét (2019-ben a minimálbér nettó összege: 99.085 Ft). 

A pályázó legfeljebb a támogatási időszak kezdetétől maximum 10 hónapig terjedő 
időszakban havi 15.000 forint vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. 

 

4. Az ösztönző támogatás megszűnik: 

- a határozott időre létrejött támogatási szerződés lejártával, megszűnésével, 

- amennyiben a pályázó (támogatott) az ösztönző támogatás folyósítása alatt az 
Edelényben fennálló állandó lakcímét megszünteti, 

- a tanulói/hallgatói jogviszony megszűnésével 

 

5. Pályázat benyújtása: 

A beérkező kérelmek bírálata – a rendelkezésre álló forrás erejéig – folyamatos, és a forrás 
kimerülése esetén felfüggesztésre kerül. 

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek 
együttesen elbírálásra:  

1. szakasz: 2019.08.30 - 2019.09.20.  

2. szakasz: 2019.09.21 - 2019.10.31.  

 

A pályázatot papír alapon postai úton, vagy személyesen, vagy elektronikus úton e-papír 
szolgáltatáson keresztül lehet benyújtani (www.e-papir.hu). 

 

Postázási cím:               Edelény Város Önkormányzata  

          Szociális és Igazgatási Osztály 

       3780 Edelény, István király útja 52. 

 



 

Postai és személyes benyújtás esetén kérjük, hogy a borítékon tüntesse fel az alábbi 
szöveget: 

„HELYI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM 

A 2019/2020-AS TANÉVRE” 

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK ÉS EGYETEMISTÁKNAK 

EFOP-1.5.3-16-2017-00013 

 

6. Benyújtandó dokumentumok: 

1) Pályázati adatlap (e-mail cím megadása kötelező), 

2) Jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozat (pályázati dokumentációban 
nyilatkozatminta kiadásra kerül),2 

3) Jövedelmi viszonyokra vonatkozó, illetve azokat igazoló dokumentumok (pl. 
foglalkoztatási jogviszony esetén munkáltatói jövedelemigazolás, folyósító szerv 
határozata ellátás megállapításáról stb.,) 

4) Iskolalátogatási igazolás 

5) Tanulmányi átlagot igazoló bizonyítvány másolata, vagy azzal egyenértékű, az iskola által 
kiadott igazolás 

6) A pályázó bankszámlaszámát igazoló szerződés vagy számlakivonat másolata, 

7) Személyazonosító igazolvány másolata, lakcímet igazoló igazolvány másolata, TAJ 
számot és adószámot igazoló okiratok másolata. 

 

A másolatban benyújtott dokumentumokat a szerződéskötést megelőzően eredeti formában 
be kell mutatni. 

 

7. Hiánypótlás: 

A pályázat szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, és a szükséges hiánypótlást 
Edelény Város Önkormányzata végzi el. A hiánypótlási felszólítás kizárólag 
elektronikus úton kerül megküldésre! 

 

                                                           
2 Jelen ösztöndíjpályázat tekintetében jövedelemnek számít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti bevétel. 



 

8. Értékelés 
A formai szempontból megfelelt pályázatok értékelésre kerülnek a következő szempontok 
alapján: 

A. Lezárt középiskolai évvel rendelkező középiskolások számára 

Értékelési szempont Adható maximális 
pontszám 

Jövedelmi helyzet 

Ha az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme:  
a) nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegét (2019-ban 

99.085.- Ft): 18 pont 
b) a mindenkori minimálbér nettó összegének 100 % - 119,99 % között 

van 15 pont 
c) a mindenkori minimálbér nettó összegének 120 % - 139,99 % között 

van 12 pont 
d) a mindenkori minimálbér nettó összegének 140 % - 159,99 % között 

van 9 pont 
e) a mindenkori minimálbér nettó összegének 160 % - 179,99 % között 

van 6 pont 
f) a mindenkori minimálbér nettó összegének 180 % - 199,99% között 

3 pont 
 meghaladja a mindenkori minimálbér nettó összegének 200 
%-át, a pályázat automatikusan elutasításra kerül 0 ponttal. 

18 pont 

Tanulmányi átlag 

Tanulmányi átlaga a 2018/2019-es tanévben: 
a) 5,00 32 pont 
b) 4,99-4,81 24 pont 
c) 4,80-4,51 18 pont 
d) 4,50-4,01 12 pont 
e) 4,00-3,50 6 pont 
Amennyiben nem éri el a 3,50 átlagot, a pályázat automatikusan 
elutasításra kerül 0 ponttal. 

32 pont 

Előnyt jelentő szempontok  

Középiskolások esetében rendelkezésre áll oktatói-nevelői ajánlás, 
amelyben a tanulmányi eredmények mellett a közösségben kifejtett 
hozzáállást, önkéntes munkát is minősíti. 

a) Igen, amiről az igazolás a pályázat részeként becsatolásra kerül 5 
pont  

b) Nem 0 pont 

5 pont 

A pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett-e önkéntes munkát 
civil/egyházi szervezetnek:  

a) Igen, amiről a szervezet vezetőjének igazolása a pályázat 
részeként becsatolásra kerül 5 pont  

b) Nem 0 pont  

5 pont 

Maximálisan elérhető pontszám mindösszesen 60 pont 



 

 

B. Lezárt felsőfokú félévvel rendelkező egyetemisták/főiskolások számára 

Értékelési szempont Adható maximális 
pontszám 

Jövedelmi helyzet 

Ha az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme:  
a) nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegét (2019-ban 

99.085.- Ft): 18 pont 
b) a mindenkori minimálbér nettó összegének 100 % - 119,99 % között 

van 15 pont 
c) a mindenkori minimálbér nettó összegének 120 % - 139,99 % között 

van 12 pont 
d) a mindenkori minimálbér nettó összegének 140 % - 159,99 % között 

van 9 pont 
e) a mindenkori minimálbér nettó összegének 160 % - 179,99 % között 

van 6 pont 
f) a mindenkori minimálbér nettó összegének 180 % - 199,99% között 

3 pont 
Meghaladja a mindenkori minimálbér nettó összegének 200 %-
át, a pályázat automatikusan elutasításra kerül 0 ponttal. 

18 pont 

Tanulmányi átlag 

Tanulmányi átlaga az előző szemeszterben: 
a) 5,00 42 pont 
b) 4,99-4,61 36 pont 
c) 4,60-4,31 30 pont 
d) 4,30-4,01 24 pont 
e) 4,00-3,71 18 pont 
f) 3,70-3,31 12 pont 
g) 3,30-3,00 6 pont 

Amennyiben nem éri el a 3,00 átlagot, a pályázat 
automatikusan elutasításra kerül 0 ponttal. 

42 pont 

Előnyt jelentő szempontok  

A pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett-e önkéntes munkát 
civil/egyházi szervezetnek:  

a) Igen, amiről a szervezet vezetőjének igazolása a pályázat 
részeként becsatolásra kerül 5 pont  

b) Nem 0 pont  

5 pont 

Maximálisan elérhető pontszám mindösszesen 65 pont 
 



 

 

C. Tanulmányaikat a 2019/2020-as tanévben középfokú intézményben nappali 
képzésben megkezdő tanulók számára 

Értékelési szempont Adható maximális 
pontszám 

Jövedelmi helyzet 

Ha az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme:  
a) nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegét (2019-ban 

99.085.- Ft): 18 pont 
b) a mindenkori minimálbér nettó összegének 100 % - 119,99 % között 

van 15 pont 
c) a mindenkori minimálbér nettó összegének 120 % - 139,99 % között 

van 12 pont 
d) a mindenkori minimálbér nettó összegének 140 % - 159,99 % között 

van 9 pont 
e) a mindenkori minimálbér nettó összegének 160 % - 179,99 % között 

van 6 pont 
f) a mindenkori minimálbér nettó összegének 180 % - 199,99% között 

3 pont 
 meghaladja a mindenkori minimálbér nettó összegének 200 
%-át, a pályázat automatikusan elutasításra kerül 0 ponttal. 

18 pont 

Tanulmányi átlag 

Tanulmányi átlaga a 2018/2019-es tanévben: 
a) 5,00 32 pont 
b) 4,99-4,81 24 pont 
c) 4,80-4,51 18 pont 
d) 4,50-4,01 12 pont 
e) 4,00-3,70 6 pont 
Amennyiben nem éri el a 3,70 átlagot, a pályázat automatikusan 
elutasításra kerül 0 ponttal. 

32 pont 

Előnyt jelentő szempontok  

Általános iskolájából rendelkezésre áll oktatói-nevelői ajánlás, amelyben a 
tanulmányi eredmények mellett a közösségben kifejtett hozzáállást, 
önkéntes munkát is minősíti. 

a) Igen, amiről az igazolás a pályázat részeként becsatolásra kerül 5 
pont  

b) Nem 0 pont 

5 pont 

A pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett-e önkéntes munkát 
civil/egyházi szervezetnek:  

a) Igen, amiről a szervezet vezetőjének igazolása a pályázat 
részeként becsatolásra kerül 5 pont  

b) Nem 0 pont  

5 pont 

Maximálisan elérhető pontszám mindösszesen 60 pont 
 



 

 

D. Tanulmányukat a 2019/2020-as tanévben felsőfokú intézményben megkezdő 
hallgatók számára 

Értékelési szempont Adható maximális 
pontszám 

Jövedelmi helyzet 

Ha az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme:  
a) nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegét (2019-ban 

99.085.- Ft): 18 pont 
b) a mindenkori minimálbér nettó összegének 100 % - 119,99 % között 

van 15 pont 
c) a mindenkori minimálbér nettó összegének 120 % - 139,99 % között 

van 12 pont 
d) a mindenkori minimálbér nettó összegének 140 % - 159,99 % között 

van 9 pont 
e) a mindenkori minimálbér nettó összegének 160 % - 179,99 % között 

van 6 pont 
f) a mindenkori minimálbér nettó összegének 180 % - 199,99% között 3 

pont 
 meghaladja a mindenkori minimálbér nettó összegének 200 %-
át, a pályázat automatikusan elutasításra kerül 0 ponttal. 

18 pont 

Tanulmányi átlag 

Tanulmányi átlaga 12.osztályban: 
a) 5,00 32 pont 
b) 4,99-4,81 24 pont 
c) 4,80-4,51 18 pont 
d) 4,50-4,01 12 pont 
e) 4,00-3,50 6 pont 
Amennyiben nem éri el a 3,50 átlagot, a pályázat automatikusan 
elutasításra kerül 0 ponttal. 

32 pont 

Előnyt jelentő szempontok  

A pályázat benyújtása előtt a pályázó végzett-e önkéntes munkát 
civil/egyházi szervezetnek:  

a) Igen, amiről a szervezet vezetőjének igazolása a pályázat részeként 
becsatolásra kerül 5 pont  

b) Nem 0 pont  

5 pont 

Maximálisan elérhető pontszám mindösszesen 55 pont 
A pályázatokat az értékelési szempontrendszer szerint Edelény Város Önkormányzata 
Humánpolitikai Bizottságának javaslata alapján Edelény Város Polgármestere bírálja el. 

További részletek elérhetőek a www.edeleny.hu honlapon, valamint további információ az 
szocialis.osztaly@edeleny.hu e-mail címen kérhető. 

 

    Edelény Város Önkormányzata 


