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 indít, melynek célja a
hiányszakmának nyilvánított – ács, ápoló, asztalos, automatikai technikus, CNC gépkezelő, erősáramú
elektrotechnikus, gépgyártás technológiai technikus, gépi forgácsoló, hegesztő, húsipari
termékgyártó, ipari gépész, kőműves, mezőgazdasági gépszerelő, pék, pincér, szakács,
szerkezetlakatos, szerszámkészítő, szociális gondozó és ápoló villanyszerelő, – 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
Általános iskolások legfeljebb havi 20.000,-Ft, a középiskolások legfeljebb havi 30.000,-Ft ösztöndíjat
kapnak 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:
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6.2. Pályázók:
a) 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.
b) 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 20. életévét nem töltötte be, év végi minősítése során egy tantárgyból sem kapott
elégtelen osztályzatot.
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.
A pályázat tartalmazza:
Általános iskolásoknál:
a) a pályázó nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét, számlaszámát,
b) az alapfokú köznevelési intézmény megnevezését,
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.
Középiskolásoknál:
a) a pályázó nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét, számlaszámát,
b) a középfokú köznevelési intézmény megnevezését,
c) a pályázó által vállalt szakképzettség megnevezését,
d) a tanulmányokra megjelölt képzési időkeretet, a szakképesítés megszerzésének várható
időpontját,
e) általános iskola 8. osztály év végi bizonyítványának másolatát, vagy a pályázat benyújtását
megelőző év bizonyítványának másolatát.
7. 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) 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,
b) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt jászberényi lakhelyét megszünteti,
c) az ösztöndíjas a külön jogszabályokban megjelölt képzési időkeretben nem szerez szakképesítést,
d) az ösztöndíjas tanulmányait indokolatlanul halasztja, vagy nem fejezi be,
e) az ösztöndíjas a szerződésben megjelölt szakképzésben tanulmányait nem folytatja,
f) az ösztöndíjas a támogatási szerződést idő előtt felmondja,
g) 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).
8. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati kiírást letöltheti a www.jaszbereny.hu honlapról.
A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, az előírt
dokumentumok becsatolásával, aláírva kell benyújtani.
A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani.
A postán benyújtott pályázatok és dokumentumok elbírálásánál a postai bélyegző dátumát vesszük
figyelembe!
Benyújtási határidő: 2017. augusztus 31.
A papíralapú pályázatokat az alábbi postacímre kell beküldeni:
Jászberény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humán és Önkormányzati Igazgatási iroda
Bobák Nóra köznevelési referens részére
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 12.00 óráig.
Telefonszám: 06-57/505-750 vagy 06-57/505-749
Az a tanuló, aki a megadott határidőig nem nyújt be pályázatot, vagy hiányosan nyújtotta be a
pályázatát tudomásul veszi, hogy a határidőt követően más formában utólag már nem pályázhat, és
nem lehet jogosult az ösztöndíj elnyerésében.

A támogatások elbírálásáról a polgármester 2017. szeptember 30. napjáig dönt a Jászberényi
Gazdasági Tanács, a Jászsági Menedzser Klub és a JNSZ Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
képviselőjéből és a Humán Erőforrás Bizottság elnökéből álló bizottság véleményének kikérésével.
9. Pályázók döntést követő kiértesítése
Támogató döntés esetén 8 munkanapon belül értesítjük a pályázót.
10. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit. 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 aláírására 15
munkanapon belül kerül sor.

