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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2019. június 18-án tartandó ülésére.
Tárgy: Tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2019 évi költségvetési rendeletben elkülönített előirányzatot egy
tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírására, melynek segítségével szeretnék elérni, hogy főiskolát
vagy egyetemet végzett izsáki fiatalok a diploma megszerzése után Izsákon telepedjenek le.
Ez a pályázat az Esély Otthon pályázat keretében kiírásra kerülő letelepedési és életkezdési
ösztöndíj pályázattal összhangban kerülne kiírása, hogy hosszútávon egymásra épülő
ösztöndíjakkal motiváljuk a fiatalok Izsákon maradását és Izsákon való letelepedését.
Kérem a beterjesztett pályázati kiírás megvitatását és elfogadását.
Izsák, 2019. június 12.
Mondok József
polgármester

Határozat- tervezet:
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki Tanulmányi ösztöndíjra a
mellékelt pályázati kiírás szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Mondok József polgármester

Tanulmányi ösztöndíj pályázat
Az ösztöndíj célja, hogy minél több képzésben lévő 18-35 év közötti fiatal válasszon Izsákon
lakó- és munkahelyet a tanulmányaik befejeztével. Ezen cél érdekében Izsák Város
Önkormányzata maximum 5 éven keresztül évi 10 hónap 70.000 Ft/hó ösztöndíjban részesíti
azokat, akik vállalják, hogy a diploma/(hiány)szakma megszerzése után maximum 5 évet
izsáki munkahelyen dolgoznak, legalább annyi ideig, amíg az Ösztöndíjban részesültek.
Pályázatot nyújthat be azon:
-

18-35 év közötti személy (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző
támogatás végéig, azaz 2021. március 31-ig nem tölti be a 35. életévét).

-

Aki Izsákon lakcímmel rendelkezik, vagy Izsákra kíván költözni (lakcím létesítésére
vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).

-

A pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú vagy érettségire
épülő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat.

-

A pályázó motivációs levelében térjen ki ez hosszú távú elképzeléseire.

-

Vállalja, hogy Izsák Város Önkormányzatával vagy izsáki székhelyű vagy telephelyű
munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban áll vagy vállalkozási tevékenységét Izsákon
végzi a támogatott képesítés megszerzését követően legalább annyi időre, amíg a
tanulmányi ösztöndíjba részesült.

-

Vállalja, hogy amennyiben nem teljesíti ezt a kötelezettségét, akkor a felvett Ösztöndíj
összegét a Ptk. késedelmi kamat szabályai szerint egyösszegben visszafizeti.

-

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a Képviselő-testület által meghatározott
hiányszakmák:
•

Óvodapedagógus

•

Általános iskolai tanár (matematika, magyar, biológia, kémia szak)

•

Orvos

•

Fogorvos

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- pályázati felhívás melléklete szerinti pályázati adatlap
- személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati
példányok)
- a pályázó részletes önéletrajza
- nyilatkozat az Izsákon végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél)
- tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
- izsáki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat,
vállalkozói igazolvány

A pályázat közzététele:
Izsák Város honlapján (www.izsak.hu)
Izsák Város közösségi oldalán

A pályázat benyújtásának módja, helye:
Izsák Város Polgármestere (6070 Izsák, Szabadság tér 1.)
-

postai úton

-

személyesen

A pályázat benyújtási határideje:
2019. augusztus 21.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A támogatás elbírálásáról a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és Egészségügyi és
Szociális Bizottság előzetes véleménye alapján a Képviselő- testület – a felállított rangsor
alapján, a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg figyelembe
A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A Képviselő-testület
döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az önkormányzat a
helyben szokásos módon – hirdetmény útján és az önkormányzat honlapján – közzéteszi.

PÁLYÁZATI ADATLAP

Tanulmányi ösztöndíj pályázat
Pályázó adatai:
Név:
Születési név:
Születési idő:

Születési hely:

Anyja neve:

Családi állapot:

Lakcím:

Telefon:
E-mail:

Levelezési cím:
Adóazonosító jel:

TAJ szám:

Végzettség (intézmény,kar,szak)
Munkahely neve, címe:
Foglalkozás, beosztás:
Hallgatóknál intézmény, kar,szak, évfolyam:
Számlaszám:
Dátum:
Aláírás

