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TEHETSÉG ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 
Ösztöndíj Szabályzat 

 
Az „EFOP-3.9.2-16-2017-00050 – Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program 
nyugati térségében” elnevezésű projektben kedvezményezett önkormányzatok és önkormány-
zati társulások a térség tehetséges, hátrányos helyzetű fiataljai számára, a fent megnevezett 
projekt támogatásával ösztöndíjat hoznak létre. 
 
Az ösztöndíj feltételeit, elnyerésének és folyósításának szabályait a létrehozók jelen Ösztöndíj 
Szabályzatban rögzítik. 
 
 
I. A Tehetség Ösztöndíjprogram alapelvei 

 
1. A Tehetség Ösztöndíjprogram létrehozói 

a. Bázakerettye Község Önkormányzata 
Bázakerettye, Fő u. 4; képviseli: Iványi László Ottó polgármester 

b. Letenye Város Önkormányzata 
Letenye, Kossuth u. 10; képviseli: Farkas Szilárd polgármester 

c. Pusztaszentlászló Község Önkormányzata 
Pusztaszentlászló, Kossuth u. 87; képviseli: Kaj István polgármester 

d. Szécsisziget Község Önkormányzata 
Szécsisziget, Rákóczi u. 25; képviseli: Nagy István polgármester 

e. Tófej Község Önkormányzata 
Tófej, Rákóczi u. 15; képviseli: Horváth Zoltán polgármester 

f. Tormafölde Község Önkormányzata 
Tormafölde, Petőfi u. 81; képviseli: Hajdu László polgármester 

g. Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata 
Tornyiszentmiklós, Kossuth u. 57; képviseli: Végh László polgármester 

h. Tótszerdahely Község Önkormányzata 
Tótszerdahely, Zrínyi tér 2; képviseli: Tislér István polgármester 

i. Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 
Letenye, Kossuth u. 10; képviseli: Iványi László elnök 

j. Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Tárulás 
Tótszerdahely, Zrínyi tér 2; képviseli: Tislér István elnök 
 

2. A Tehetség Ösztöndíjprogram célja  
A projekt által érintett 34 településen élő általános iskolai tanulók tanulmányi elő-
menetelének segítése a hátrányos helyzet csökkentésével; a szülői terhek mérséklése, és 
annak ösztönzése, hogy az ösztöndíjban részesülő fiatalok iskoláik elvégzése után 
szülőföldjükön telepedjenek le. 
 

3. A Tehetség Ösztöndíjprogram forrása  
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Az EFOP-3.9.2-16-2017-00050 – Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti 
Program nyugati térségében elnevezésű projektben erre a célra tervezett, és a 
Támogatási Szerződésben rögzített 12 800 000 forint, amelyet a Magyar Állam és az 
Európai Unió 100%-os mértékben társfinanszíroz. 
 

4. A Tehetség Ösztöndíjprogram időtartama és összege  
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00050 azonosítószámú projekt a 2018/2019-es, a 2019/2020-
as, a 2020/2021-es és a 2021/22-es tanévre biztosít ösztöndíjat, 4x10, azaz összesen 40 
hónapon keresztül, a tanév kezdetétől (szeptember 1-től), a tanév végéig (június 30-ig) 
terjedő 10 hónapra vonatkozóan. Évente 40 tanuló támogatható. Az ösztöndíj összege: 
havi 8 000 forint/tanuló. 
 
 

II. A Tehetség Ösztöndíjprogram adminisztrációja 
 

1. A Tehetség Ösztöndíjprogram finanszírozását a projektpartnerek megbízása alapján 
Letenye Város Önkormányzata végzi. 
 

2. A Tehetség Ösztöndíjprogram adminisztratív teendőinek ellátásáért az EFOP-
3.9.2-16-2017-00050 – Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program 
nyugati térségében elnevezésű projekt szakmai vezetője és projektmenedzsere felel.  
 

3. A Tehetség Ösztöndíjprogram létrehozói az ösztöndíjak odaítélésére, a pályázatok 
elbírálására Ösztöndíj Bizottságot hoznak létre. 
 

4. Az Ösztöndíj Bizottság feladatai 
A pályázati felhívás jóváhagyása, eljuttatása az érintettekhez. A beérkezett pályázatok  
elbírálása, a támogatandó tanulók kiválasztása. A tanulók értesítése az eredményről. A 
támogatások folyósításának ellenőrzése. 
 

5. A Bizottság tagjait a konzorciumi partnerek egyetértésével a projekt menedzsere kéri 
fel. Megbízatásuk a projekt időtartamára, azaz 2022. január 31-ig szól. Tartós akadá-
lyoztatásuk, vagy lemondásuk esetén a projektmenedzser a konzorciumi partnerek 
egyetértésével gondoskodik a tagok pótlásáról. Jelen Szabályzat elfogadásával egyide-
jűleg az Ösztöndíj Bizottság az alábbi tagokból áll: 
 

Sorszám Név Foglalkozás/beosztás Képviselt szervezet Elérhetőségek 

1. 
Vargáné Aranyos 

Ildikó 
pedagógus 

Tormafölde Község 
Önkormányzata 

30/247-7271 
v.aranyosildi@gmail.com 

2. Olasz Jánosné 
alpolgármester, 

iskolai 
intézményvezető 

Tófej Község 
Önkormányzata, 

Tófeji Kincskereső 
Általános Iskola 

30/640-9869, 92/369-055 
evi0427@freemail.hu 
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6. Az Ösztöndíj Bizottság ülései  

Az Ösztöndíj Bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik, s az adott évben beér-
kezett pályázatok elbírálását kötelező napirendi pontként tárgyalja. Az elbírálás 
határideje minden év július 15. napja. Szükség esetén az Ösztöndíj Bizottság évente 
több alkalommal is összehívható. 
 

7. Az Ösztöndíj Bizottság eljárásrendje 
Az üléseket a szakmai vezető hívja össze, és ő vezeti. Az Ösztöndíj Bizottság a pályá-
zatok elbírálásakor nyílt szavazással dönt, de bármely tag kérésére a szakmai vezető 
köteles titkos szavazást elrendelni. A pályázatok sorrendjének kialakításakor az 
Ösztöndíj Bizottság a jelen Szabályzatban foglalt pontozási táblázat szerint köteles a 
támogatott tanulók sorrendjének meghatározására. 
 
 

III. Pályázati jogosultság, a pályázatok benyújtása 
 

1. A Tehetség Ösztöndíjprogram által nyújtott ösztöndíjra az az általános iskolai 4; 5; 
6; 7. évfolyamos tanuló pályázhat, aki a projekt által lefedett területén él, és bejelentett 
lakcímmel rendelkezik az érintett 34 település valamelyikén. A pályázaton való rész-
vételnek nem feltétele, hogy a tanuló a projektbe bevont általános iskolába járjon. A 
projektterület településeit e Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.  
 

2. A pályázat formai követelményei  
A tanulók pályázati űrlap (1. számú melléklet) kitöltésével és egy bemutatkozó levél 
beadásával pályázhatnak az ösztöndíjra. A bemutatkozó levél formai és tartalmi elemei 
e Szabályzat 2. számú mellékletében szerepelnek. Pályázni egy tanévre (10 hónapra) 
szólóan lehet. Egy tanuló több (kettő, három, négy) tanévben is pályázhat. 
 

3. A pályázatok kiírásának határideje 
2018. május 10; 2019. május 10; 2020. május 10; 2021. május 10. 
 

3. Mozsolics Klára intézményvezető 
Letenyei Család- és 

Gyermekjóléti 
Központ 

93/900-169, 30/372-4281 
mozsklari@gmail.com 

4. Dr. Hámori Nóra 
aljegyző, pénzügyi 

osztályvezető 

Letenyei Közös 
Önkormányzati 

Hivatal 

93/544-989 
penzugy@letenye.hu 

5. Kiss László pedagógus 

Becsehelyi 
Általános Iskola 

Bázakerettyei 
Tagintézménye 

lokiss365@gmail.com 

6. 
Szilvásné Bécsi 

Ágnes 
szakmai koordinátor 

Bázakerettye 
Község 

Önkormányzata 
kerettyekft@gmail.com 

7. Samu Ramóna szakmai vezető 
Bázakerettye 

Község 
Önkormányzata 

samuramona@gmail.com 
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4. A pályázatok beadási határideje 
2018. június 15; 2019. június 15; 2020. június 15; 2021. június 15. 
 

5. A pályázatok elbírálása jelen Szabályzat 2. számú mellékletében lefektetett pont-
rendszer szerint történik. 
 

6. A pályázatok benyújtásának helyszínei  
A pályázatokat a Szabályzat 3. számú mellékletében felsorolt általános iskolákban vagy 
a 34 érintett település önkormányzati hivatalában lehet leadni. A projekt munkatársai az 
iskolákból, hivatalokból a beadási határidőt követően személyesen gyűjtik be a 
pályázatokat. 
 
 

IV. Az ösztöndíjszerződés megkötése és az ösztöndíj folyósítása 
 

1. Az ösztöndíjszerződés megkötése 
A Tehetség Ösztöndíjprogram létrehozói nevében Letenye Város Önkormányzata 
(képviseli Farkas Szilárd polgármester) köt ösztöndíj szerződést a pályázatot elnyert 
tanulókkal. A szerződést a tanulók, mint ösztöndíjasok a saját nevükben írják alá, de a 
kiskorú, cselekvőképtelen kiskorú tanulók esetében a szerződés érvényességéhez 
elengedhetetlenül szükséges a törvényes képviselő aláírása. 
 

2. Az ösztöndíj folyósítása  
Az elnyert ösztöndíjat, melynek havi összege 8 000 forint x 10 hónap = 80 000 forint 
/tanév, a pályázat kiírója két egyenlő részletben folyósítja: 40 000 Ft-ot az esedékes 
tanév szeptember 15-ig, 40 000 Ft-ot pedig a következő naptári év február 15-ig, a 
tanuló által megjelölt bankszámlára, illetve postai címre. 
 

3. Az ösztöndíj megszűnése 
Az ösztöndíj megszűnik 
- a határozott idő leteltével, 
- a támogatott tanulói jogviszonyának megszűnésével, 
- a támogatott tanuló elköltözésével a projekt által érintett területről, 
- a támogatott tanuló halálával, 
- a szerződő felek közös megegyezésével, 
- az ösztöndíjas általi felmondással, 
- a támogatott tanuló alkalmatlanná vagy méltatlanná válásával, például hamis adat 

szolgáltatása, hamis nyilatkozat tétele, megtévesztés vagy más hasonló méltat-
lanságot vagy alkalmatlanságot eredményező tény beálltával, 

- a projekt költségvetésének/szakmai tartalmának változása esetén, amennyiben a 
támogató az ösztöndíjat folyósítani nem tudja. 
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V. Adatkezelésre vonatkozó szabályok 
 

Az Adatkezelő adatai: 
Név:      Bázakerettye Község Önkormányzata 
Székhely:     8887 Bázakerettye, Fő u. 4. 
Képviseletre jogosult neve:   Iványi László polgármester 
Adatvédelmi tisztviselő neve:  dr. Szegedi Ágota 
 
Bázakerettye Község Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőként kezeli a 
Széchenyi 2020 támogatási programjaihoz benyújtott támogatási kérelmeihez köthető 
természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) adatait.  

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) rendelkezik. 

1. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, kötelezősége 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintettel fennálló jogviszony típusától és meglététől 
függően, eltérő terjedelemben kezeli. Az adatkezelés kiterjed a támogatáskezelő szervezetek 
felé teljesített adminisztratív kötelezettségek teljesítése során kezelt adatokra, és az Adatkezelő 
telephelyén megőrzött projektdokumentációban szereplő adatokra.  

2. Más adatkezelőtől megszerzett adatok 

A támogatási források igénybevétele során az Adatkezelő egyes adatokat nem közvetlenül az 
Érintett-től, hanem szerződéses partnereitől szerez meg. Ilyen esetben az Adatkezelő 
gondoskodik arról, hogy a megkötött szerződések szavatolják, hogy a partner jogszerűen 
kezelje és bocsájtsa rendelkezésre az Érintettek adatait. Az adatkategóriákat, az adatkezelés 
célját, az adatkezelés jogalapját, az adatkezelés időtartamát külön dokumentum rögzíti. 

3. Az Érintettek adatai megosztásának módja, adattovábbítás más szervezetek felé 

Az adatok kezelése során az Adatkezelő az Érintett egyes személyes adatait jogosult, illetve 
köteles adatfeldolgozók, további adatkezelők, vagy az általunk igénybe vett adatfeldolgozók 
(címzettek) számára továbbítani, vagy hozzáférhetővé tenni, amennyiben mindez: 

- szerződés teljesítése érdekében szükséges; 
- jogszabály előírása alapján; 
- az Érintett által adott hozzájárulás alapján lehetséges. 

Az Adatkezelő működése során bizonyos esetekben szükség van arra, hogy egyes személyes 
adatait más címzettekkel közölje. A címzettek az adatvédelmi alapelvek, és az alkalmazandó 
jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett kezelik az érintett adatait. A személyes adatok 
a következő címzettekkel közölhetők: 

- Az Adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozók (pályázatírók, tanácsadók, 
projektmenedzserek); 
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- A támogatáskezelés folyamatában a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint részt 
vevő szervezetek (Irányító Hatóság, Közreműködő szervezet, Alapok alapját 
végrehajtó szervezet, közbeszerzések szabályosságát ellenőrző szervezet);  

- A támogatáskezelő szervezetek adatfeldolgozói (fejlesztéspolitikai rendszereket és 
portált üzemeltető, fejlesztő és biztonságáért felelős szervezetek). 

4. Az Érintett adatvédelmi jogainak érvényesítése 

A hatályos adatvédelmi szabályok alapján az alábbi adatvédelmi jogokkal élhet az Érintett a 
személyes adataival kapcsolatban: Visszavonás joga (GDPR 7. cikke), Hozzáférés joga (GDPR 
15. cikke), Helyesbítés joga (GDPR 16. cikke), Adathordozhatóság joga (GDPR 20. cikke), 
Tiltakozás joga (GDPR 21. cikke), Törlés joga (GDPR 17. cikke), Korlátozás joga (GDPR 18. 
cikke). 

5. Adatvédelmi kérelmek benyújtásának módja 

Az Érintett a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozás vagy adathordozás iránti 
kérelmét elektronikus úton nyújthatja be, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének 
elérhetőségén.  

6. Jogorvoslati lehetőségek  

Amennyiben az Érintett úgy gondolja, hogy sérültek a személyes adataihoz fűződő jogai, 
bírósághoz fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál.  

7. Az adatvédelmi szabályok felülvizsgálata 

Az adatvédelmi szabályokat legalább évente egyszer, adott esetben pedig szükség szerint az 
Adatkezelő felülvizsgálja.  

Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes tudnivalókat és szabályokat az „Adatvédelmi 
tájékoztató az Érintettek számára a támogatást igénylők, kedvezményezettek által végzett 
adatkezelésről” elnevezésű projektdokumentum tartalmazza. 

 

Készült: Letenye, 2018. április 24. 

Módosítva: Letenye, 2018. június 28. 

Módosítva: Bázakerettye, 2019. április 25. 
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Mellékletek  
1. számú melléklet 

Tehetség Ösztöndíjprogram 
2019/2020. 

Pályázati Űrlap 

Pályázó tanuló neve  

Pályázó tanuló születési 
helye és ideje 

 

Pályázó tanuló anyjának 
születési neve 

 

Pályázó tanuló taj-száma és 
adószáma 

 

Pályázó tanuló lakcíme  

Pályázó tanuló szülőjének, 
gondviselőjének neve, 

elérhetősége (telefonszám), 
bankszámlaszáma 

 

Pályázó tanuló iskolájának 
neve, címe 

 

Pályázó tanuló jelenlegi 
évfolyama 

 

Csatolandó mellékletek 

Nevelési intézményi ajánlás; igazolás tanulói jogviszonyról; 
másolat/kivonat tanulmányi értesítőről; lakcímkártya 
másolata; igazolás hátrányos helyzetről, halmozottan 

hátrányos helyzetről,  sajátos nevelési igényről 
(SNI), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdésről (BTMN), tartós betegségről; adatvédelmi 
nyilatkozat (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) 

Dátum Pályázó tanuló aláírása                      Szülő, gondviselő aláírása 
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2. számú melléklet 
Bemutatkozó levél formai és tartalmi elemei 
 
Legfeljebb egy A4-es oldalon kézzel írt bemutatkozás (család, lakóhely, hobbi, iskola, barátok), 
továbbtanulási tervek megfogalmazása, ösztöndíj felhasználásával kapcsolatos tervek megfo-
galmazása. 
 
Pontozási rendszer 
 
SNI, BTMN, tartós betegség      5 pont 
 
Tanulmányi eredmény  
4,5-5         10 pont 
4-4,4         9 pont 
3,5-3,9        7 pont 
3-3,4        5 pont 
 
Hátrányos helyzet       5 pont 
Halmozottan hátrányos helyzet     7 pont 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény   3 pont 
 
Bemutatkozó levél (tartalom, helyesírás, külalak)  10 pont (7 pont, 2 pont, 1 pont) 
      
Versenyeken való részvétel     legfeljebb 10 pont 
Iskolai verseny       3 pont 
Járási verseny, tankerületi verseny    5 pont 
Megyei verseny, országos verseny      10 pont 
     
Egyéb szempontok (szöveges indoklással)   legfeljebb 5 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú melléklet 
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A projektterület települései 
 
Tófej, Pusztaszentlászló, Pusztamagyaród, Szentliszló, Bucsuta, Oltárc, Várfölde, Bánok-
szentgyörgy, Borsfa, Valkonya, Petrivente, Fityeház, Murakeresztúr, Molnári, Semjénháza, 
Tótszerdahely, Tótszentmárton, Becsehely, Letenye, Zajk, Kistolmács, Murarátka, Csörnye-
föld, Muraszemenye, Kerkaszentkirály, Tornyiszentmiklós, Szécsisziget, Tormafölde, Szent-
margitfalva, Kiscsehi, Maróc, Lispeszentadorján, Lasztonya, Bázakerettye. 
 
 
A projekttel érintett iskolák  
 
Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola Arany János Tagiskolája Bánokszent-
györgy, Becsehelyi Általános Iskola, Becsehelyi Általános Iskola Bázakerettyei Tagintéz-
ménye, Muraszemenyei Általános Iskola, Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola, Puszta-
magyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola, Borsfai Fekete István Általános Iskola, Zrínyi 
Miklós Általános Iskola Murakeresztúr, Tótszerdahelyi Zrínyi Katarina Horvát Általános 
Iskola, Tófeji Kincskereső Általános Iskola 
 
 
Készült: Letenye, 2018. április 24. 
Módosítva: Letenye, 2018. június 28. 
Módosítva: Bázakerettye, 2019. április 25. 
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