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„A” típusú - P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S 

a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányt kezdő hallgató számára 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a 

„Jövőnk van Bátonyterenyén” tanulmányi ösztöndíjról szóló 16/2017. (VIII.31.) önkormányzati 

rendeletben foglalt felhatalmazás alapján „Jövőnk van Bátonyterenyén” elnevezéssel, felsőoktatási 

tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az első diploma megszerzése érdekében alap vagy első 

mesterképzésben, illetve osztatlan képzés nappali tagozatán tanulmányokat folytató  bátonyterenyei 

állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok számára. Általános orvosi, fogorvosi képzés esetén a 

bátonyterenyei lakóhely nem kötelező. 

A pályázat célja: A Bátonyterenyéhez történő kötödés erősítése, a tanulmányok ideje alatt felmerülő 

költség enyhítése és a bátonyterenyei hiányszakmákban az utánpótlás biztosítása. 

A pályázók köre: A pályázatot a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, az első diploma 

megszerzése érdekében hiányszakmában tanulmányt kezdő, bátonyterenyei állandó lakóhellyel 

rendelkező fiatalok nyújthatják be.  
(Általános orvosi, fogorvosi képzés esetén a bátonyterenyei lakóhely nem kötelező.) 

Hiányszakmák megnevezése 

 „A” típusú pályázat esetében 

általános orvos 

                                     fogorvos 

jogász 

óvónő 

szociális munkás, szociálpedagógus 

 

Az ösztöndíj havi összege:  50.000,- Ft. Bátonyterenye Város Önkormányzata az ösztöndíjat a 

tanulmányi félévben az első félév szeptember 1. és január 31. közötti 5 hónapra, valamint a 2. félév 

február 1. és június 30. közötti 5 hónapra folyósítja. Az ösztöndíj első alkalommal a tanulmányi 

szerződés aláírásától számított 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megadott számlaszámra. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: A pályázatot 2018. augusztus 31-éig személyesen 

vagy meghatalmazott útján kell benyújtani a pályázat melléklete szerinti „Pályázati űrlap” a „Jövőnk 

van Bátonyterenyén” tanulmányi ösztöndíj igényléséhez című formanyomtatványon. 

A pályázat benyújtásának helye: Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal, Igazgatási és Szervezési 

Osztály (3070 Bátonyterenye, Városház út 2. I. emelet 207. iroda). 

A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő! 
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A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat: 

a. a felvételről szóló, a felvételi pontszámot is tartalmazó hivatalos értesítő másolatát; 

b. az aktív hallgatói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolást; 

c. lakcímkártya és személyigazolvány másolatát vagy más személyazonosításra alkalmas 

(fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt; 

A fenti dokumentumok benyújtására kizárólag 2018. augusztus 31. napjáig van lehetőség. A 

határidő a dokumentumok beérkezésére vonatkozik! 

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha: 

a. nem a melléklet szerinti formanyomtatványon került benyújtásra, vagy 

b. a pályázó a pályázathoz nem csatolta az aktív hallgatói jogviszonyról szóló eredeti igazolást, 

vagy 

c. a pályázó aláírt nyilatkozatával nem járult hozzá a pályázati eljárásban közölt adatainak 

kezeléséhez vagy az alkalmassági vizsgálaton való részvételhez. 

A pályázatok elbírálásának határideje és rendje: A beérkezett pályázatokat Bátonyterenye Város 

Önkormányzata Képviselő Testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a „Jövőnk van 

Bátonyterenyén” felsőfokú tanulmányi ösztöndíjról szóló   16/2017. (VIII.31.) önkormányzati 

rendelete 6. §-ában meghatározott szempontok alapján rangsorolja, a támogatásról - a Bizottság 

javaslata alapján - a Képviselő-testület 2018. szeptember 30. napjáig dönt. 

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

A pályázót a pályázat eredményéről a polgármester írásban értesíti. A sikeres pályázóval a 

polgármester az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül ösztöndíj-szerződést köt. A 

határidő jogvesztő.  

Az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségek, azok megszegéséhez fűződő jogkövetkezmények: 

a) Az ösztöndíjban részesülő hallgató aktív hallgatói jogviszonya fennállását félévente, 

szeptember 30. napjáig és február utolsó  napjáig az aktív hallgatói jogviszonyra vonatkozó 

eredeti hallgatói jogviszony igazolás polgármesterhez történő benyújtásával igazolnia kell, 

továbbá a Bizottság kérésére, az ösztöndíjjal támogatott hallgatónak a tanulmányairól a 

Bizottság számára tájékoztatást kell adnia. 

b) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles a felsőoktatásról szóló törvény szerinti 

államilag finanszírozott tanulmányi idő 2 félévvel meghosszabbított időtartamán belül  

diplomát szerezni, és azt a diploma megszerzését követő 30 napon belül az eredeti diploma 

bemutatásával igazolni.  Az ösztöndíjban részesült általános orvos köteles a diploma 

kézhezvételétől számított  4 éven belül felnőtt háziorvosi, vagy 6 éven belül  a házi 

gyermekorvosi  tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt szakképesítést 

megszerezni. 

c) Az ösztöndíjban részesült személy köteles a szükséges képesítés megszerzésétől számított 

2 éven belül  Bátonyterenyén végzettségének megfelelő munkaviszonyt vagy egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni,  illetve bátonyterenyei székhelyű vagy 

telephelyű egyéni vagy társas vállalkozás tagjaként, vagy alkalmazottjaként dolgozni legalább 

az ösztöndíjjal történő támogatással megegyező időtartamban. 
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d) Az ösztöndíjban részesült személy köteles a munkaviszony fennállását a támogatási 

időszaknak megfelelő időtartamban félévente munkáltatói igazolással igazolni. 

e) Az ösztöndíjban részesült személy köteles a pályázati eljárás során kezelt adataiban 

bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül az Önkormányzatnál írásban 

bejelenteni. 

f) Az ösztöndíjban részesült személy köteles a tanulmányi szerződés megszűnéséig az 

Önkormányzattal együttműködni 

g) A támogatottat köteles a folyósított ösztöndíj visszafizetni, ha: 

 a b) pont szerinti tanulmányi időn belül nem szerez diplomát; 

 a felsőoktatási intézménnyel a hallgatói jogviszony a diploma megszerzése nélkül 

bármely okból megszűnik; 

 a hallgatói jogviszonya fennállását a 16/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 5. §-

ában meghatározott határidőn belül nem igazolja, és mulasztását az Önkormányzat 

igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem 

pótolja; 

 a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen 

módon megtévesztette; 

 az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri. 

h) A támogatottnak a folyósított ösztöndíjat vagy annak időarányos részét vissza kell fizetni, 

ha az ösztöndíjban részesült személy a c)-d) pontokban foglalt kötelezettségének önhibájából 

nem tesz eleget. 

Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a Bizottság indokolással ellátott 

javaslata alapján a polgármester dönt. Az ösztöndíjat egy összegben, az elrendeléstől számított 

30 napon belül, Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni. 

Bátonyterenye, 2018. május 29.            

                                                                                  

                                                                                                  Molnár Ferenc s.k. 

                                                                                a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke 

 


