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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szociális Bizottsága 

„Helló Úrkút! Itt a Holnap!” ösztöndíjprogramról szóló 5/2019. önkormányzati rendelet alapján kiírja 
a „Helló Úrkút! Itt a Holnap!” ösztöndíj pályázatot 

 
1. A pályázat célja 
 
Úrkút Község Önkormányzata támogatni kívánja a község tanulóit, hallgatóit a tanulmányaik 
elvégzésében. Az ösztöndíjra minden 16 és 40 év közötti személy pályázhat, aki nappali vagy levelező 
tagozaton tanulmányokat folytat középiskolában vagy a felsőoktatásban. 
Az ösztöndíj jogszabályi hátteréül a „Helló Úrkút! Itt a Holnap!” ösztöndíjprogramról szóló 5/2019. 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) szolgál. 
 
Az ösztöndíj mértéke a Rendelet 2. § (2) bekezdése alapján 30 000,- Ft/hó. 
 
2. A pályázók köre 
 
A Rendelet 1. §-a alapján pályázatot nyújthat be az Úrkút községben élő és legalább két éve úrkúti 
lakcímmel rendelkező nappali vagy levelező rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanuló, aki  
 
a) 16. életévét betöltötte és gimnázium, szakgimnázium vagy szakközépiskola nappali tagozatán 

tanulmányt folytató tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló,  
b) 18. évét betöltötte és felsőoktatási intézmény alapképzésén, mesterképzésén vagy osztatlan képzés 

nappali tagozatán tanulmányt folytat, feltéve, hogy ugyanazon felsőoktatási intézményben 
folyamatosan végzi tanulmányait 

c) Úrkút községben munkahellyel rendelkező foglalkoztatott, aki maximum 40 éves, és felsőoktatási 
intézmény alapképzésén, mesterképzésén, vagy osztatlan képzés levelező tagozatán tanulmányt 
folytat vagy átképzésben részt vevő hallgató. 

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 

A pályázatot a Rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani, mely nyomtatvány 
elérhető a www.urkut.hu oldalon, illetve kérhető az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban. 

A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. április 30. 

A pályázati eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség. 

4. A pályázat kötelező mellékletei 

a) karrierterv, 
b) tanulói/hallgató jogviszony igazolása, 
c) tanulmányi eredményt tartalmazó bizonyítvány másolata, 
d) lakcímkártya másolata. 
 
 
 



5. A pályázat elbírálása 

A beérkezett pályázatokat a Szociális Bizottság bírálja el 2019. május 10-ig. 

Az ösztöndíjra vonatkozó pályázat elbírálásának szempontrendszerét a Rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 

6. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 

A pályázatot elnyert tanulóval/hallgatóval Úrkút Község Önkormányzatának polgármestere 2019. 
május-június időszakra támogatási szerződést köt, mely alapján minden hónap 15-ig az Úrkúti 
Polgármesteri Hivatal gondoskodik az ösztöndíj utalásáról. 

A felsőoktatási ösztöndíj kizárólag az aktív tanulói/hallgatói jogviszony időtartama alatt folyósítható. A 
tanulói/hallgatói jogviszony passziválása esetén az ösztöndíj folyósítását szüneteltetni kell. 

A középfokú tanulmányokat folytató tanuló évente, a felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgató 
félévente - külön felszólítás nélkül - iskolalátogatási igazolás bemutatásával igazolja aktív státuszát. 

7. A támogatás jogosulatlan igénybe vétele 

Ösztöndíjra jogosulatlanná válik az, akinek tanulói, hallgatói jogviszonya a végzettség megszerzését 
megelőzően megszűnik. 

  
A jogviszony megszűnését a tanuló vagy hallgató írásban köteles Úrkút Község Önkormányzata 
polgármesterének bejelenteni, aki intézkedik az ösztöndíj folyósításának megszüntetéséről és a 
jogtalanul felvett ösztöndíj visszafizetéséről. 
 
A jogtalanul felvett támogatást - a mindenkori érvényes jegybanki kamattal növelt összeggel együtt - 
vissza kell fizetni.  

 
A polgármester eltekinthet a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésétől, ha az igénybevevő 
bizonyítja, hogy a tanulmányainak megszűnése önhibáján kívüli okból történt. 
 

Úrkút, 2019. április 5. 

       

        Dr. Dóczy Mariann 
        elnök 


