
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Nagyhegyes Község Önkormányzata a „Maradj Hajdú-Biharban!” ösztöndíjról szóló 6/2019. 

(IV. 25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet 

„Maradj Hajdú-Biharban!” 

címen  

az EFOP-1.5.3-16-2017-00043 „Humán szolgáltatások Balmazújvárosban és térségében” 

projekt keretében. 

Pályázatot nyújthat be az a Nagyhegyesen állandó lakóhellyel rendelkező középiskolás, vagy 

államilag elismert felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező diák, aki megfelel az alábbi feltételeknek: 

a)  az ösztöndíj elnyerésére irányuló pályázata benyújtásakor a 16. életévét betöltötte, de a 

25. életévét még nem töltötte be, 

b) a pályázata benyújtásakor aktív (nem szünetelő) tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal 

rendelkezik, 

c) akinek a magatartás és szorgalom érdemjegy nélkül számított tanulmányi eredménye, a 

pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, aktív tanulmányi félévében legalább a 

közepes tanulmányi átlagot eléri, 

d) a pályázat benyújtásakor egyéb, uniós forrásból finanszírozott ösztöndíjban nem 

részesül, 

e) még nem részesült a jelen rendelet szerinti ösztöndíj támogatásban. 

 

Az ösztöndíj mértéke egyszeri 50.000,- Ft 

A pályázatokat az Ösztöndíj Munkacsoport javaslatára Nagyhegyes Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat keretén belül legfeljebb 12 fő (6 

középiskolában, 6 felsőoktatásban tanuló) részesülhet ösztöndíjban. 

Az ösztöndíj elnyerése érdekében benyújtott pályázatok elbírálása során – a jogosultsági 

feltételeken túl – az alábbi szempontok kerülnek értékelésre: 

a) a pályázó rendelkezik-e idegen nyelvismeretet tanúsító, államilag elismert 

nyelvvizsgával, 

b) a pályázat benyújtását megelőző két évben országos tanulmányi versenyen elért 

helyezés, 

c) a pályázat benyújtását megelőző két évben országos sportversenyen elért helyezés, 



 

d) a pályázat benyújtását megelőző két évben országos művészeti versenyen elért helyezés, 

e) közösségi szerepvállalás. 

 

Pályázni a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati adatlap benyújtásával és az alábbi 

dokumentumok csatolásával lehet: 

- a pályázó lakcímkártyájának egyszerű másolata; 

- az oktatási intézmény által, a pályázati felhívás közzétételét követően kiállított igazolás a 

pályázó aktív tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról; 

- az oktatási intézmény által kiállított igazolás a pályázónak a pályázat benyújtását megelőző 

utolsó lezárt aktív tanulmányi félévének - magatartás és szorgalomjegy nélkül számított – 

átlageredményéről; 

- amennyiben a pályázó rendelkezik államilag elismert nyelvvizsgával, a nyelvvizsga 

eredményét igazoló bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat egyszerű másolata; 

- kiskorú pályázó esetén törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata a pályázó 

személyes adatainak kezeléséhez; 

- a pályázó által írt, legfeljebb 2000 - szóközökkel számított – karakter terjedelmű jövőkép 

leírás, mely tartalmazza a pályázó jövőbeni szakmai elképzeléseit, a közösségi 

szerepvállalással kapcsolatos tevékenységét, országos versenyeken elért eredményeit; 

- a közösségi szerepvállalással érintett szervezet nyilatkozata arról, hogy a pályázó mióta és 

milyen tevékenységi körben segíti a szervezet munkáját; 

- az országos tanulmányi-, sport-, művészeti versenyen elért helyezést elismerő oklevél 

egyszerű másolata; 

- a pályázó vagy gondviselője által aláírt nyilatkozat arról, hogy vállalja, hogy az ösztöndíj 

elnyerését követő 12 hónapon belül egy alkalommal – közösségi szerepvállalás keretében 

- részt vesz a település bármelyik rendezvényének lebonyolításában. 

- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat benyújtásakor egyéb, uniós forrásból finanszírozott 

ösztöndíjban nem részesül. 
 

A pályázati dokumentáció személyesen, postai úton vagy elektronikus úton nyújtható be 

legkésőbb 2019. szeptember 15. napjáig a következő elérhetőségekre: 

 

- Személyesen és postai úton: Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal, 4064 Nagyhegyes, Kossuth 

u. 2. Kérjük, a borítékra írja rá: „Maradj Hajdú-Biharban!” ösztöndíjpályázat, illetve a projekt 

azonosítószámát (EFOP-1.5.3-16-2017-00043). 

- Elektronikus úton: hivatal@nagyhegyes.hu e-mail címre. Kérjük, hogy elektronikus úton 

történő benyújtás esetén a pályázatot saját kezűleg aláírva, pdf formátumban szíveskedjen 

megküldeni részünkre! 

A pályázat részletes feltételeit a „Maradj Hajdú-Biharban!” ösztöndíjról szóló 6/2019. (IV. 25.) 

önkormányzati rendelet tartalmazza. 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni a 06-52/566-008 telefonszámon, valamint az 

jegyzo@nagyhegyes.hu email címen lehetséges. 

Nagyhegyes Község Önkormányzata 


