PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Jászberény Városi Önkormányzat

szakképzési ösztöndíj program pályázatot hirdet
a hiányszakmának nyilvánított szakmát adó képzésben továbbtanuló diákok
számára
1. A pályázat célja
Jászberény Városi Önkormányzat szakképzési ösztöndíj programot indított, melynek célja a
hiányszakmának nyilvánított szakmát adó képzésben tanuló, aktív tanulói jogviszonnyal
rendelkező, nappali tagozatos, jászberényi állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező és életvitelszerűen is a törvényes képviselővel együtt Jászberényben lakó tanulók
részére, pályázati úton történő ösztöndíj biztosítása.
2. A támogatás forrása
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 14.000.000,-Ft.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája:

Ösztöndíj

4. A támogatás mértéke
A jelen pályázati kiírásban foglalt pályázati feltételek megléte esetén az ösztöndíj mértékének
megállapításakor - és felülvizsgálatakor a pályázók tanulmányi eredménye kerül figyelembe vételre.
Általános iskolások legfeljebb havi 20.000,-Ft, a középiskolások legfeljebb havi 30.000,-Ft
ösztöndíjat kaphatnak a tanulmányok befejezéséig.
5. A támogatás folyósítása
Az ösztöndíj folyósítása havi kifizetéssel, évente 10 hónap időtartamra folyósítható. Az ösztöndíjat
minden hónap 10. napjáig folyósítja az önkormányzat.
6. A pályázók köre
6.1.












Hiányszakmák, amelyekre pályázni lehet:
ács;
ápoló;
asztalos;
autófényező;
automatikai technikus;
autószerelő;
CNC gépkezelő;
cukrász;
erősáramú elektrotechnikus;
gépgyártás technológiai technikus;
gépi forgácsoló;

















hegesztő;
húsipari termékgyártó, (hentes);
ipari gépész;
karosszéria lakatos;
kőműves;
mezőgazdasági gépszerelő;
pék;
pincér;
szakács;
szerkezetlakatos;
szerszámfelfogó (géplakatos);
szerszámkészítő;
szociális gondozó és ápoló;
varrónő;
villanyszerelő.

6.2. Pályázók:
I. Pályázhat az a jászberényi állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező,
és életvitelszerűen is a törvényes képviselővel együtt Jászberényben lakó, a pályázat
benyújtásakor 16. életévét be nem töltött jászberényi alapfokú köznevelési intézményben
tanuló 8. osztályos, aktív tanulói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos tanuló,
amennyiben vállalja a támogatási szerződésben, hogy az általános iskola tanulmányait 1 éven
belül sikeresen befejezi, majd ezt követően középfokú tanulmányait jászberényi középfokú
köznevelési intézményben, hiányszakmának nyilvánított szakmában kezdi meg és év végi
minősítése során egy tantárgyból sem kapott elégtelen osztályzatot és tanulmányi átlaga
eléri a 3.00-t.
II. Pályázat továbbá az a jászberényi állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező, és életvitelszerűen is a törvényes képviselővel együtt Jászberényben lakó,
jászberényi középfokú köznevelési intézményben hiányszakmának nyilvánított szakmát adó
szakképzésben tanuló, aktív tanuló jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos tanuló, aki
a pályázat benyújtásakor a 22. életévét nem töltötte be és hiányszakmának nyilvánított
szakképesítéssel még nem rendelkezik, év végi minősítése során egy tantárgyból sem kapott
elégtelen osztályzatot, tanulmányi átlaga eléri a 3.00-t, továbbá a szakmai tárgyak átlaga
eléri a 3.00-t.
Jászberényen kívüli középfokú köznevelési intézményben tanulmányokat folytató tanuló abban
az esetben kaphat ösztöndíjat, amennyiben olyan hiányszakmának nyilvánított szakmát adó
szakképzésben vesz részt, mely jászberényi oktatási intézményben nem elérhető.

7. A pályázat tartalmazza:
Általános iskolásoknál:
a) a pályázó nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét, számlaszámát,
bankszámlaszámát és számlavezető pénzintézet megnevezését,
b) a középfokú köznevelési intézmény megnevezését, címét,
c) az alapfokú tanulmányok elvégzése után a pályázó által vállalt szakképzettség
megnevezését,

d) a tanulmányokra megjelölt képzési időkeretet, a szakképesítés megszerzésének várható
időpontját, a középfokú köznevelési intézmény megnevezését, melyben tanulmányait
folytatni kívánja,
e) általános iskola 7. osztály év végi bizonyítványának másolatát,
f) tanulói jogviszony igazolást.
Középiskolásoknál:
a) a pályázó nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét, adószámát,
bankszámlaszámát és számlavezető pénzintézet megnevezését,
b) a középfokú köznevelési intézmény megnevezését, címét,
c) a pályázó által vállalt szakképzettség megnevezését,
d) a tanulmányokra megjelölt képzési időkeretet, a tanulói jogviszony létesítésének időpontját
és a szakképesítés megszerzésének várható időpontját,
e) általános iskola 8. osztály év végi bizonyítványának másolatát, vagy a pályázat benyújtását
megelőző év bizonyítványának másolatát,
f) tanulói jogviszony igazolást.
8. Visszafizetési kötelezettség
A visszafizetési kötelezettség az ösztöndíjas számára folyósított támogatás összegére terjed ki,
amely után a visszafizetési kötelezettség kezdő időpontjától kezdődően a jegybanki alapkamatnak
megfelelő kamatot kell fizetni.
Az ösztöndíjast visszafizetési kötelezettség terheli ha:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

a szakképzettség megszerzése után nem Jászberényben létesít munkaviszonyt vagy
egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, illetve nem jászberényi székhelyű vagy
telephelyű munkáltatónál dolgozik legalább támogatott félévenként 6 hónapnyi
időtartamot,
az ösztöndíj folyósításának, ösztöndíj szerződése érvényességének időtartama alatt
jászberényi lakhelyét megszünteti,
az ösztöndíjas a külön jogszabályokban megjelölt képzési időkeretben nem szerez
szakképesítést,
az ösztöndíjas tanulmányait indokolatlanul halasztja, nem fejezi be, vagy az év végi
minősítése során évismétlésre kötelezett,
az ösztöndíjas a szerződésben megjelölt szakképzésben tanulmányait nem folytatja,
az ösztöndíjas a támogatási szerződést idő előtt felmondja,
az ösztöndíjas nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének (pl.: nem igazolja
félévenként tanulói jogviszonyát, nem jelenti be tanulói jogviszonyának szüneteltetését,
félévenkénti tanulmányi eredményigazolás intézmény által hitelesített okiratát nem
küldi meg február 28-ig, és szeptember 15-ig).

9. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a www.jaszbereny.hu honlapról, illetve
beszerezhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Humán és Önkormányzati Igazgatási Irodáján –
földszint 13-as irodában.
 Az alapfokú köznevelési intézményben tanuló 8. osztályos, aktív tanulói jogviszonnyal
rendelkező nappali tagozatos tanuló pályázata esetén a „PÁLYÁZATI ADATLAP
I_általános iskola” elnevezésű adatlapot szükséges kitöltve benyújtani.

 A középfokú köznevelési intézményben hiányszakmának nyilvánított szakmát adó
szakképzésben résztvevő KISKORÚ tanuló pályázata esetén a „PÁLYÁZATI ADATLAP
II.1_közép iskola_KISKORÚ PÁLYÁZÓ” elnevezésű adatlapot szükséges kitöltve
benyújtani.
 A középfokú köznevelési intézményben hiányszakmának nyilvánított szakmát adó
szakképzésben résztvevő NAGYKORÚ tanuló pályázata esetén a „PÁLYÁZATI
ADATLAP II.2_közép iskola_NAGYKORÚ PÁLYÁZÓ” elnevezésű adatlapot szükséges
kitöltve benyújtani.
A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, az
előírt dokumentumok becsatolásával, aláírva kell benyújtani. A pályázati adatlap, a tanulói
jogviszony igazolás és a bizonyítvány másolat nem hiány pótolható!
A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A
borítékon szükséges feltüntetni a pályázó nevét, címét, valamint, hogy „Szakképzési Ösztöndíj
Pályázat”.
A postán benyújtott pályázatok és dokumentumok elbírálásánál a postai bélyegző dátuma kerül
figyelembe vételre!

Benyújtási határidő: 2018. szeptember 15.
A papíralapú pályázatokat az alábbi postacímre kell beküldeni:
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
vagy személyesen leadható legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig
a Polgármesteri Hivatal földszint 13-as irodájában
Az a tanuló, aki a megadott határidőig nem nyújt be pályázatot, vagy hiányosan nyújtotta be a
pályázatát, illetve kiskorú pályázó esetén a pályázati adatlapot törvényes képviselő aláírása nélkül
nyújtotta be, tudomásul veszi, hogy a határidőt követően más formában utólag már nem pályázhat,
és nem lehet jogosult az ösztöndíj elnyerésére.
A támogatások elbírálásáról a polgármester 2018. október 20. napjáig dönt a Humán Erőforrás
Bizottság elnökéből, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnökéből és a polgármester által
megjelölt egyéb meghívott tagból álló bizottság véleményének kikérésével.
10. Pályázók döntést követő kiértesítése
Támogató döntés esetén 8 munkanapon belül írásban értesítjük a pályázót.
11. Szerződéskötés
A már hiányszakmának minősülő szakképzésben résztvevő támogatott ösztöndíjas tanulóval a
hiányszakmának minősülő szakképesítés megszerzésének várható időpontjáig terjedő időszakra
vonatkozó keretszerződés megkötésére kerül sor, melyben meghatározott ösztöndíj támogatás
összegének felülvizsgálatára évente kerül sor.
Az általános iskolai tanulmányokat folytató támogatott ösztöndíjas tanulóval a 2018/2019-es tanév
végéig kerül sor a szerződés kötésre.

Kiskorú támogatott ösztöndíjas tanuló esetén az ösztöndíj szerződés a támogatott ösztöndíjas tanuló
törvényes képviselőjének aláírásával lép érvénybe.
Az ösztöndíj szerződés aláírására a döntést követő 20 munkanapon belül kerül sor.
A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
Az ösztöndíj-szerződés főbb tartalmi elemei:
a) az ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy a szakképzettség megszerzése után Jászberényben
szakképzettséget igénylő munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt
létesít, illetve jászberényi székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál dolgozik legalább
támogatott félévenként 6 hónapi időtartamra,
b) a szakképzettség megszerzését követően nappali tagozaton, a nemzeti felsőoktatásról szóló
törvény rendelkezése szerinti hiányszakma szakirányú felsőfokú képzésének megfelelő
tanulmányokat folytató ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy az oklevél megszerzését
követően Jászberényben létesít végzettségének megfelelő munkaviszonyt vagy egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, illetve jászberényi székhelyű vagy telephelyű
munkáltatónál dolgozik legalább a támogatott időtartam felének megfelelő időtartamra,
c) a tanulói jogviszony félévenkénti igazolása,
d) a tanulói jogviszony szünetelése (halasztás, külföldi ösztöndíj stb.) esetén az ösztöndíjas
bejelentési kötelezettsége,
e) a félévenkénti tanulmányi eredmény igazolása az intézmény által hitelesített okirat február 28ig, és szeptember 15-ig történő megküldésével,
f) a megszerzendő szakképesítés megnevezése, megszerzésének időpontja,
g) szerződésszegés esetén a visszafizetési kötelezettség vállalása,
h) figyelmeztetés az alábbiakra: az ösztöndíjast 3 évi türelmi idő után 5 évi kamatmentes
visszafizetési kötelezettség terheli, ha önhibáján kívül Jászberényben huzamosabb ideig
igazoltan nem tud elhelyezkedni, amennyiben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat őt legalább
3 hónapig álláskeresőként nyilvántartotta, és a bíráló munkacsoport az ösztöndíjas végzettsége
szerint érintett legalább 3 reprezentáns foglalkoztató nyilatkozata alapján foglalkoztatását nem
látja biztosíthatónak,
i) az ösztöndíjasnak tájékoztatni kell az önkormányzatot az ellene indult büntető,- szabálysértési, - vagy fegyelmi eljárás befejezésének tényéről és annak eredményéről, illetve ha
igazgatói megrovásban részesül, mely méltatlan magatartásnak minősül és az önkormányzat
részéről a szerződés azonnali hatállyal történő felmondását eredményezi,
j) az ösztöndíj programból kikerül és részére tovább ösztöndíj nem folyósítható, ha év végén az
alapfokú köznevelési intézményben tanuló ösztöndíjas tanulmányi átlaga nem éri el a 3.00-t,
vagy az év végi minősítése során bármely tárgyból elégtelen osztályzatot kap;
k) a középfokú köznevelési intézményben tanuló ösztöndíjas tanulmányi átlaga nem éri el a
3.00-t, vagy a szakmai tárgyak átlaga nem éri el a 3.00-t és az év végi minősítése során
bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kap,
l) az ösztöndíjas hozzájárul, hogy a köznevelési intézmény igazgatója – ahol tanulmányait
folytatja – tájékoztassa az önkormányzatot az ösztöndíjas ellen megindult fegyelmi eljárás
eredményéről vagy igazgatói megrovás tényéről.
A pályázatról érdeklődni személyesen a Polgármesteri Hivatal Humán és Önkormányzati
Igazgatási Irodáján ügyfélfogadási időben, vagy az alábbi telefonszámon lehet: 06-57/505-750

