
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – ROMA TANULMÁNYI 
ÖSZTÖNDÍJRA 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázati felhívást tesz közzé az alábbiak szerint: 

Pályázat célja: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatni, segíteni 
kívánja a jól tanuló roma származású fiatalokat. 
 
Pályázat jellege: a pályázat nyilvános, belegi lakóhellyel rendelkező roma származású 
fiatalokra terjed ki, akik magyar oktatási intézmény – általános iskola, szakközépiskola, 
illetve gimnázium, továbbá szakmunkásképző intézet – tanulói. 

Pályázaton való részvétel feltételei: 
– a pályázó nappali tagozaton tanul, munkahellyel nem rendelkezik, továbbá  
– általános iskola 4. osztályát befejezte és általános iskolai, szakközépiskolai illetve 
gimnáziumi, továbbá szakmunkásképző intézeti tanulmányokat folytat, 
– az év végi bizonyítványa szerint tanulmányi átlaga legalább 3, 
– roma származású és 
– belegi lakóhellyel rendelkezik. 

A pályázathoz mellékelni kell az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási 
igazolást, az év végi bizonyítvány fénymásolatát, a lakcímkártya fénymásolatát, illetve 
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó roma nemzetiséghez tartozónak vallja magát. (A 
nyilatkozat csak a pályázat elbírálásához kerül felhasználásra!) 

Pályázaton elnyerhető összeg: a támogatási összeg személyenként 5.000 Ft. A 
támogatás vissza nem térítendő támogatás, mely egy összegben – a sikeres pályázó 
részére -, pénztári úton kerül kifizetésre. 

Pályázati adatlap a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Belegi Kirendeltségén (7543 
Beleg, Kossuth utca 97.) szerezhető be. 

A pályázat benyújtásának / beérkezésének határideje: 
2018. július 27. napja, 12:00 óra, a Belegi Kirendeltség hivatali helyiségébe. 

A pályázattal kapcsolatos további információ a 06 20/536-4569-es telefonszámon 
kérhető. 

A pályázatokat Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
bírálja el, hagyja jóvá a fenti feltételek alapján 2018. augusztus 15. napjáig. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
                              Képviselő-testület 



Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Tanulmányi Ösztöndíj - Pályázati adatlap 

Pályázó neve: ………………………………………………………………………………….. 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………….. 
  
Születési helye, ideje:………………………………………………………………………….. 

Adószám, TAJ szám: ………………………………………………………………………….. 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………... 

Telefonszáma:………………………………………………………………………………….. 

Köznevelési intézmény, ahol tanulmányait folytatja: 

……………………………………………………………………………................................... 

Köznevelési intézmény címe, telefonszáma: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Kijelentem, hogy nappali tagozatos képzésben veszek részt és a tanulás mellett állandó munkahellyel 
nem rendelkezem. (megfelelő kijelentést kérem aláhúzni) 

 nem rendelkezem                                                          rendelkezem 

A pályázat rövid indokolása: 

Nyilatkozat 
Tudomásul veszem, hogy a pályázati adatlapomban foglalt adatokat Beleg Község Önkormányzata a 
kérelem elbírálása, az ösztöndíj folyósítása érdekében kezelheti és nyilvántarthatja. 

Dátum:……………………………………. 

       ………………………………………. 
              pályázó aláírása 

Az adatlaphoz csatolni kell: 
- a köznevelési intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást, év végi bizonyítvány 

másolata, 
- a pályázó lakcímkártyájának fénymásolatát. 
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó roma nemzetiséghez tartozónak vallja magát. 

NYILATKOZAT 



a közpénzekből nyújto; támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinK 
összeférhetetlenség, illetve érinte;ség fennállásáról, vagy hiányáról 

A Pályázó neve: 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szerveze;el szemben a közpénzekből 
nyújto; támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

– 6. § (1) bekezdése szerinK összeférhetetlenség 

           1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

          

– 8. § (1) bekezdése szerinK érinte;ség 

           1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érinte;ség alapjául szolgáló körülmény leírása:  



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kijelentem, hogy az érinte;ség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: Beleg, ………………………………… 

                                                                                                             Aláírás/Cégszerű aláírás 

N y i l a t k o z a t 



A l u l í r o t t … … … … … … … … … … … … … … … … … ( n é v ) , ( s z ü l . h e l y , i d ő :

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … , a n y j a n e v e :

…………………………………, lakcíme:………………………………………………) 

nyilatkozom, hogy roma nemzetiséghez tartozónak vallom magam. 

Beleg, 2018.…………… 

       ………………………………………… 
                                                         Aláírás 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2018. április 20.-án meghirdetett  

Ösztöndíj pályázatának szabályzata 



Általános szabályok 

(1) A meghirdetett ösztöndíjban részesülhetnek Beleg község közigazgatási területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, roma származású, nappali tagozatos, általános iskolai (4. osztályt befejezett), 
középiskolai – szakközépiskolai, illetve gimnáziumi, valamint szakmunkásképző intézeti – végzős 
tanulók. 

A támogatás mértéke 

(1) A tanulók személyenként 5.000 Ft összegű támogatásban részesülnek. Az ösztöndíjra sikeresen 
pályázók között 100.000,- Ft, keretösszegű támogatás kerül felosztásra, melynek kiutalása pénztári 
kifizetéssel történik. 

A pályázat kritériumai 

(1) A pályázó: 
- roma származású, 
- belegi lakhellyel rendelkezik, 
- általános iskolában (4. osztályt befejezte), szakközépiskolában, illetve gimnáziumban, valamint 
szakmunkásképző intézetben, nappali tagozaton tanul, és az év végi bizonyítványa szerint a 
tanulmányi átlaga legalább 3-as. 

(2) A fenti kritériumok valódisága ellenőrizhető. 

A pályázat mellékletei 

(1) A pályázó a pályázati adatlapon és az összeférhetetlenségi, érintettségi nyilatkozaton kívül a (2) 
pontban felsoroltakat mellékeli. 

(2) A pályázathoz mellékelni kell: 
- iskolalátogatási igazolás, év végi bizonyítvány másolata, 
- lakcímkártya fénymásolata, 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó roma nemzetiséghez tartozónak vallja magát. 

Záradék: jelen szabályzatot Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 23/2018. (IV. 20.) 
számú határozatával hagyja jóvá. A szabályzat 2018. június 1. napján lép hatályba. 

Beleg, 2018. április 20. 

         Orsós János  
                elnök 


