1.

számú melléklet

Pályázati felhívás
Dombóvár Város Önkormányzata
Ösztöndíj-pályázatot hirdet
az EFOP-3. 9.2-16-2 017-00 047 „Hu mán kapa citáso k fejl esztése a Dombó vári
járásban” című p ályázat keret éb en

a 2017/2018-as tanév 2. félévétől a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók számára tanulmányi ösztöndíj
támogatásra
A pályázat célja
Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányainak, valamint az oktatásban való
részvételének támogatása.

A pályázók köre
Az ösztöndíj-programban azon szociálisan hátrányos helyzetű tanuló vehet részt, aki a
települési önkormányzat, azaz a dombóvári önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkezik és az alábbi feltételeknek eleget tesz:
- alapfokú oktatási rendszerben, az alábbi intézmények valamelyikének tanulója:
o Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
o Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium
o Dombóvári József Attila Általános Iskola
- tanulmányait nappali tagozaton folytatja,
- az elbírálást megelőző féléves tanulmányi eredménye meghaladja a 3,00-as
átlagot, valamint az átlageredmény alapjául szolgáló félév valamennyi tantárgyi
érdemjegye eléri legalább az elégségest,
- nem rendelkezik igazolatlan hiányzással,
- egyéb ösztöndíjban nem részesül.

Az elbírálás során előnyt jelent a helyi közösség számára értéket képviselő területen
végzett tevékenység, a tanuló közösségi munkája.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatra gyermekét saját háztartásában nevelő szülő vagy törvényes képviselő
(gondviselő) nevezheti be. A pályázatot az aláírt pályázati űrlappal és a csatolandó
mellékletekkel együtt személyesen vagy postai úton a tanuló oktatási intézményének
igazgatójához kell papír alapon benyújtania.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 22., 16:00 óra.
A pályázat mellékleteként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:
- tanulói jogviszony-igazolás,
- tanulmányi eredmény igazolása (az iskola által hitelesített másolat a 2017/2018as tanév I. féléves bizonyítványáról),
- igazolás a hiányzásokról a 2017/2018-as tanév I. félévére vonatkozóan,
- iskolai igazolást arról, hogy a pályázat benyújtásának időpontjáig a 2017/2018.
tanévben a tanuló nem rendelkezik igazolatlan hiányzással,
- a tanuló hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét alátámasztó igazolás,
- állandó vagy tartózkodási lakóhely igazolása,
- a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlapot.
A pályázati adatlap a pályázat mellékleteivel együtt érvényes. Az előző pontban
megjelölt valamely dokumentum hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Hiánypótlásra 2018. május 31-éig van lehetőség.
Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati
adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a
valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíj-programból pályázata
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával:
- hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati adatlapon rögzített személyes adatait a
pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve az ösztöndíj
időtartama alatt maga kezelje,
- hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése
céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje

-

-

hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelési intézmény tanulói jogviszonyáról a
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást
nyújtson,
hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainkat
az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság
ellenőrzése céljából történő továbbításához.

A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az intézmények vezetőségének rangsorolását követően
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el 2018. június 30-áig.
Az ösztöndíj-programban résztvevő oktatási intézmények által felállított háromtagú
döntőbizottság a formai ellenőrzés során vélt hiányosságok esetén a pályázókat
hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás határideje valamennyi pályázó esetében – a
hiánypótlási felszólítás megtételének időpontjától függetlenül – egységesen 2018.
május 31.
Az intézmények döntőbizottságai a tartalmilag és formailag megfelelőnek minősített
pályázati jelentkezések vonatkozásában rangsort állít fel a beérkezett pályázatok között.
A pályázatok elbírálása és a rangsor felállítása jelen felhívás, „A pályázók köre” című
pontjában részletezett szempontjai, továbbá Dombóvár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete által ………..számú határozattal elfogadott Szabályzata alapján
történik. Az intézmények által felállított rangsorjavaslatok alapján az ösztöndíj
odaítéléséről Dombóvár Város Képviselő-testülete dönt.
A pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőt, azaz 2018. május 22.,
16:00 órát követően beérkezett pályázat alapján ösztöndíj nem adható.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés
ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a
települési önkormányzat területéről.
Értesítés a pályázati döntésről
Az ösztöndíj odaítéléséről a tanuló törvényes képviselőjét a pályázati adatlapon
megadott módon – elektronikusan vagy postai úton – a tanuló oktatási intézménye
értesíti.
Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó tanulói jogviszonya a
2017/2018-as tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben
a támogatott pályázó tanulói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, aktív tanulója Dombóvár város területén található alapfokú vagy
középfokú köznevelési intézménynek, ott tanulói jogviszonnyal rendelkezik.
Az ösztöndíj-program kezdete 2018. július hónap, időtartama 20 hónap.
Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj folyósítása egy összegben történik meg 2018. augusztus hónapban. Az
ösztöndíj mértéke 20.000,-Ft/ tanuló.
Az ösztöndíjat az önkormányzat folyósítja a tanuló szülőjének/ törvényes
képviselőjének/ gondviselőjének.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó-és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
A pályázók értesítési kötelezettségei, a visszafizetés szabályai
Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15
napon belül) írásban értesíteni a folyósító önkormányzatot. Az értesítési kötelezettséget
a tanuló szülője/ törvényes képviselője/ gondviselője 5 munkanapon belül köteles
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása,
- tanulmányok helyének megváltozása,
- tanulmányi státusz változása,
- személyes adatainak változása.
Az ösztöndíjas törvényes képviselője 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett
ösztöndíjat a folyósító önkormányzat részére visszafizetni.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg,
támogatásban nem részesülhet még abba az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről
szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A nyertes pályázókkal támogatási szerződés megkötésére kerül sor.

Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs és
pénzkezelési feladatokat Dombóvár Város Önkormányzata látja el.
Az önkormányzat elérhetősége:
DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.
+36 74 564-564
onkormanyzat@dombovar.hu

EFOP-3.9.2-16-2017-00047 KÓDSZÁMÚ
„Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban” című pályázat
ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP
1. A pályázó adatai

SZEMÉLYES ADATOK
Név:

.....................................................................................

Lakcím:

.....................................................................................

Szül. hely, idő:

.....................................................................................

Anyja leánykori neve:

.....................................................................................

TAJ szám:

.....................................................................................

Lakóhely (állandó lakcím): .....................................................................................

TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ ADATOK
Tanulói jogviszonya:

.....................................................................................

Megkezdett évfolyam száma: ...................................................................................
Évfolyamismétlésre kötelezett (kérjük, aláhúzással jelölje):

IGEN/ NEM

Tanulmányi átlaga (hagyományos átlagszámítás szerint, a magatartás és szorgalom
jegyek kivételével):

.....................................................................................

A kiválasztás alapjául szolgáló tanulmányi átlag valamely tantárgyi osztályzata
elégtelen (kérjük, aláhúzással jelölje):
IGEN/ NEM

Hiányzások száma:
Igazolt: ........................................................................
Igazolatlan: ..................................................................

Fegyelmi büntetésben részesült (kérjük, aláhúzással jelölje):

IGEN/ NEM

Egyéb ösztöndíjban részesül (kérjük, aláhúzással jelölje):

IGEN/ NEM

KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK
Az ösztöndíj odaítélésének tényéről tájékoztatást
Postai



Elektronikus



úton kérek.
Postai értesítés esetén levelezési cím: ......................................................................
Elektronikus értesítés esetén email cím: .................................................................
Telefonszám:

........................................................................

2. Az oktatási intézmény adatai

Az intézmény neve:

.....................................................................................

Címe:

.....................................................................................

OM azonosítója:

.....................................................................................

3. Nyilatkozatok
3.1.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

3.2.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján hozzájárulok, hogy az
önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges
igazolásokat megkérje.

3.3.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és

rosszhiszeműen igénybe vett, már kiutalt ösztöndíat a folyósító szerv
visszaköveteli.
3.4.

Az ösztöndíj folyósítását (a megfelelő aláhúzandó, kitöltendő)

a) postai úton
b) …………………………………………
(irányítószám)

(hitelintézet)

………..

…………………………………….

(város)

…………………………………(utca)

……….

………………-…………………-……………….

(házszám)
számú

vezetett

bankszámlára

átutalni szíveskedjenek
c)
Dátum:
Aláírás (kiskorú pályázó esetén törvényes képviselő):

A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKELNI KELL:
-

tanulói jogviszony-igazolást,

-

a 2017/2018-as tanév I. féléves bizonyítványáról készült hiteles másolatot,

-

az iskola igazolását az igazolatlan mulasztás tényéről és mértékéről, vagy annak
fenn nem állásáról a 2017/2018-as tanév I. félévére vonatkozóan,

-

iskolai igazolást arról, hogy a pályázat benyújtásának időpontjáig a 2017/2018.
tanévben a tanuló nem rendelkezik igazolatlan hiányzással

-

a tanuló hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét alátámasztó igazolást,

-

állandó vagy tartózkodási lakóhelyre vonatkozó igazolást.

A pályázatokat a tanuló oktatási intézményének vezetőségéhez kell benyújtani.

2. számú melléklet

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szabályzata
az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 kódszámú, a „Humán kapacitások fejlesztése a
Dombóvári járásban” című pályázat keretében megvalósuló tanulmányi
ösztöndíj-programról
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzata ösztöndíjjal támogatja azokat a hátrányos
helyzetű diákokat, akik alapfokú oktatási rendszerben tanulnak, és tanulmányi
eredményük vagy más a helyi közösség számára értéket képviselő területen
végzett tevékenységük alapján támogatásra érdemesek.
(2) Az ösztöndíjprogram időtartama 20 hónap, a támogatásban részesülők száma 25
fő. Az ösztöndíj mértéke havi 1.000,-Ft / tanuló. A program megvalósítására
rendelkezésre álló teljes támogatási összeg 500.000,-Ft.
(3) A rendelet célja, hogy rögzítse a fent megnevezett pályázat keretein belül
biztosított tanulmányi ösztöndíjprogram feltételeit és annak részleteit.
2. A pályázat benyújtásának feltétele
2. §
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 ösztöndíjprogramban az a tanuló részesíthető, aki:
(a) a pályázati felhívás közzétételének időpontjában Dombóvár Város
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik,
(b) a pályázati felhívás közzétételének időpontjában alapfokú oktatási
intézményben nappali tagozaton folytat tanulmányokat
ba) a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában (7200
Dombóvár, Hunyadi tér 23., OM azonosító: 036393)vagy,
bb) a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban (7200 Dombóvár, BajcsyZsilinszky utca 2., OM azonosító: 036379) vagy
bc) a Dombóvári József Attila Általános Iskolában, (7200 Dombóvár, Fő utca
42-44., OM azonosító: 036268);
(c) a 3. § (2) a) pontja alapján számított tanulmányi eredménye az elbírálást
megelőző félévben (2017-2018. tanév 1. féléve) a 3,00-as átlagot
meghaladta,
(d) a 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § alapján hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetűnek minősül,
(e) a 2017-2018. tanévben nincs igazolatlan hiányzása,

(f) egyéb ösztöndíjban nem részesül.
3. Az ösztöndíjprogramban részesülő tanulók kiválasztásának módja
3. §
(1) A 2. § b) pontjában felsorolt iskolákban 1-8. évfolyamon tanulói jogviszonnyal
rendelkező hátrányos helyzetű tanulók összlétszámát figyelembe véve, az iskolák
közötti megoszlásuk alapján arányosan (2017. október 1-i statisztikai adatok
alapján) oszlik meg a 25 fő ösztöndíjban részesülő tanuló.
(2) Az ösztöndíjban részesíthető tanulók kiválasztása az alábbi szempontok
figyelembe vételével történhet:
(a) a tanuló 2017-2018. tanév 1. félév végi tanulmányi átlaga: valamennyi
oktatott tantárgy félévi osztályzatának figyelembevételével, a hagyományos
átlagszámítás szabálya szerint kell megállapítani (a magatartás és szorgalom
jegyek kivételével a figyelembe vehető tantárgyak osztályzatának összegét a
tantárgyak számával elosztva),
(b) a tanuló magatartása,
(c) a tanuló közösségi munkája.
(3) A kiválasztási szempontok alapján az iskola vezetősége rangsorolja a saját
intézménye tanulóinak beérkezett érvényes pályázatait és felterjesztő
rangsorjavaslatát megküldi Dombóvár Város Önkormányzatának.
(4) Az ösztöndíjpályázat kiírásáról, pályázati felhívás közzétételéről és az ösztöndíj
odaítéléséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az
intézményektől beérkező javaslatok figyelembe vételével.
5. A pályázat benyújtásakor csatolandó dokumentumok meghatározása
4. §
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 tanulmányi ösztöndíj pályázathoz mellékelni kell:
a) a tanulói jogviszony-igazolást,
b) a tanulmányi eredmény igazolását, amely az iskola által hitelesített másolat a
2017/2018-as tanév I. féléves bizonyítványáról,
c) igazolást a hiányzásokról a 2017/2018-as tanév I. félévére vonatkozóan,
d) iskolai igazolást arról, hogy a pályázat benyújtásának időpontjáig a 2017/2018.
tanévben a tanuló nem rendelkezik igazolatlan hiányzással,
e) a tanuló hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét alátámasztó igazolást,
f) állandó vagy tartózkodási lakóhelyre vonatkozó igazolást,
g) a rendelet 1. melléklete szerinti, a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati
adatlapot, amelyet a kiskorú tanuló törvényes képviselője ír alá és nyújt be.

6. Kizáró feltételek a pályázat benyújtására

5. §
(1) Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, amennyiben
a) az ösztöndíj-programban való részvétel feltételeként számított előző féléves
(2017-2018. tanév 1. féléve) tanulmányi átlagban szereplő valamely félévi
tantárgyi osztályzataként elégtelen érdemjegyet kapott, vagy
b) az adott tanévben évfolyamismétlésre kötelezett.
(2) Amennyiben a tanuló a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58.
§ (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetést kapott
jogerős határozat alapján, a határozat jogerőre emelkedésének napját magába
foglaló tanévben ösztöndíjban nem részesülhet, továbbá a már kiutalt ösztöndíjat
köteles visszafizetni a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított 8
napon belül.
(3) Az érintett közoktatási intézmény vezetője az ösztöndíjban részesülő tanulók
vonatkozásában a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított 5. napig
írásban tájékoztatja Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületét a
(2) bekezdésben meghatározott tényről.
(4) Valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett, már
kiutalt ösztöndíjat a tanuló törvényes képviselője köteles visszafizetni a folyósító
szerv részére az erről szóló értesítésben megjelölt határidőig.
(5) Amennyiben a tanulónak az ösztöndíjprogram ideje alatt Dombóvár város
területén fennálló alapfokú vagy középfokú oktatási intézménnyel fennálló
tanulói jogviszonya megszűnik, a már kiutalt ösztöndíjat a tanuló törvényes
képviselője köteles visszafizetni a folyósító szerv részére az erről szóló
értesítésben megjelölt határidőig.
6. A pályázati eljárás menete, eljárási határidők
7. §
(1) A pályázati felhívást Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. május 4. napjáig teszi közzé a helyben szokásos módon, Dombóvár Város
honlapján (www.dombovar.hu).
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a)

az ösztöndíj adományozójának megnevezését,

b)

az ösztöndíj célját, fő feltételeit,

c)

a pályázatok benyújtásának határidejét, helyét és az elbírálási eljárás fő
részleteit

(3) A közzététellel egy időben a felhívást elektronikus úton el kell juttatni jelen
rendelet 2. § b) pontjában felsorolt alapfokú oktatási intézményekbe is.
8.

§

(1) A pályázatot a tanuló oktatási intézményének intézményvezetőjéhez kell papír
alapon benyújtani 2018. május 22. napján 16:00 óráig.
(2) A pályázó a pályázatban saját adatairól köteles nyilatkozni.
(3) A pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőt követően beérkezett
pályázat alapján ösztöndíj nem adható.
(4) Az intézmények legalább háromtagú döntőbizottságot állítanak fel. A
döntőbizottság a három tag együttes jelenlétében ellenőrzi a beérkezett
pályázatok formai és tartalmi megfelelőségét és azok illeszkedését a pályázati
felhívásban meghatározott feltételekhez.
(5) Az intézmény által felállított döntőbizottság hiánypótlásra szólítja fel azon
pályázatot benyújtó tanuló törvényes képviselőjét, aki a pályázati felhívásban,
vagy a pályázati felhívás alapjául szolgáló jelen rendelet 4. §-ban meghatározott
benyújtandó dokumentumok valamelyikét nem csatolta.
(6) Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás megtételének időpontjától függetlenül,
valamennyi pályázati jelentkező esetén egységesen 2018. május 31. napjáig
van lehetőség.
(7) Az intézmények által felállított döntőbizottság a hiánypótlási határidő lejártát
követően elutasítja a tartalmilag, vagy formailag hiányosan benyújtott
pályázatokat. A pályázati jelentkezés elutasításának tényéről a döntőbizottság
írásban tájékoztatja a tanuló törvényes képviselőjét.
(8) A döntőbizottság a tartalmilag és formailag megfelelőnek minősített pályázati
jelentkezések vonatkozásában rangsort állít fel a beérkezett pályázatok között.
A felállított rangsort szöveges indoklással kiegészítve az intézmények
felterjesztik Dombóvár Város Önkormányzata számára az ösztöndíjra
legérdemesebbnek ítélt tanulók megjelölésével.
(9) Az intézményvezető a felterjesztő rangsorjavaslatot 2018. június 15. napjáig
postai úton továbbítja Dombóvár Város Önkormányzata részére.
(10) A 20 hónapra szóló ösztöndíj odaítéléséről, a pályázati támogatásban részesülő
tanulókról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018.
június 30. napjáig dönt.
(11) Az ösztöndíjban részesíthető 25 fő tanuló az iskolák által felterjesztett rangsorra
való tekintet nélkül a rendelkezésre álló teljes támogatási összegből egyenlő
arányban részesül.
(12) Amennyiben valamely, az ösztöndíj-programban már résztvevő tanuló az
ösztöndíj-programból kiesik, úgy az érintett oktatási intézmény, az intézmény
döntőbizottsága által korábban felállított rangsorának soron következő tanulója
vesz részt a programban úgy, hogy a korábban résztvevő tanuló kizárása
körülményeinek függvényében az ösztöndíjban esetlegesen csak részlegesen, az
EFOP-3.9.2-16-2017-00047 kódszámú projektben rendelkezésre álló
támogatási összeg erejéig jogosult.
(13) Az ösztöndíj-programban
megkötésére kerül sor.

résztvevő

tanulókkal

támogatási

szerződés

9.

§

(1) Az ösztöndíj folyósításáról Dombóvár Város Önkormányzata az EFOP-3.9.216-2017-00047 projekt költségvetése terhére gondoskodik.
(2) Az ösztöndíj a pályázó kérelme alapján a pályázatban megjelölt, a tanuló nevére
vagy a törvényes képviselő nevére szóló bankszámlára történő utalással, vagy
postai úton folyósítható.
(3) Az ösztöndíj egy alkalommal, 20.000,-Ft összegben kerül kifizetésre 2018.
augusztus hónapban.
(4) Az ösztöndíj-programba való felvételnek és az ösztöndíj odaítélésének tényéről
az ösztöndíjban részesülő tanuló törvényes képviselőjét a pályázati adatlapon
közölt választása szerint postai vagy elektronikus úton a tanuló oktatási
intézménye értesíti.
(5) A pályázati támogatásban részesülő tanulókról szóló döntéséről a Képviselőtestület postai úton értesíti az érintett közoktatási intézmények igazgatóit.
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