
Beérkezési határidő: 2020. június 19. 
 
 

K É R E L E M 
egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj támogatásának igényléséhez 

 

Tanuló: ………………………………………………………..……………………………….. 

Szülő (gyám)…………………………………………………………………..………………. 

 

Tisztelt Kulturális Bizottság! 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának az önkormányzati egészségügyi 

szakmacsoportos ösztöndíj támogatásról szóló 12/2013.(IV.02.) önkormányzati 

rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra szíveskedjék megállapítani az 

ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét. Jelenleg a Salgótarjáni 

Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája ………………… osztályában ………………………………….. 

………................................................szakmát tanulok. 

Név:…………………………………………………………………………………………….. 

Születési helyi, idő:………………………………………………………………………….... 

Anyja születési neve:…………………………………………………………………………. 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………… 

Adószám:………………………………………………………………..……………………... 

TAJ szám:………………………………………………………………………………………. 

Az előző félévben elért tanulmányi eredményem átlaga:………………………………… 

A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe: 

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

A folyószámla száma:…………………………………………………………………..…….. 

 

Balassagyarmat, 2020. 

 

 

……..…….………………………….  ………………………………………… 

  szülő (gyám)                  tanuló 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj elnyerésére 

 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata a 12/2013.(IV.02.) önkormányzati 
rendeletével egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíjat alapított. 
 
Ösztöndíjban részesülhet az a tanuló, aki a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szent-
Györgyi Albert Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolában egészségügyi 
szakmacsoportos nappali tanulmányokat folytat és legalább jó tanulmányi 
eredményt ér el. 
 
Az Önkormányzat az ösztöndíj elnyerésére évente egy alkalommal hirdet nyílt 
pályázatot. 
Az ösztöndíj egy tanulmányi évre szól, de több egymást követő tanulmányi évben is 
adományozható. 
 
Az ösztöndíj elbírálása a pályázó tanulmányi eredménye alapján történik, azonos 
tanulmányi átlag esetén a szociális helyzet figyelembevételével. 
 
A beérkezett pályázatokat Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által átruházott hatáskörben a Kulturális Bizottság bírálja el. 
 
A pályázati kérelmek benyújtásának határideje: 2020. június 19. 
 
Az ösztöndíj kérelem átvehető Balassagyarmat Közös Önkormányzati Hivatalban, 
illetve letölthető Balassagyarmat Város Önkormányzata honlapjáról, 
www.balassagyarmat.hu címen. A kérelmet személyesen vagy postai úton 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani; postacím: 2660 
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. 
 
A kérelemhez csatolni kell: 
- iskolalátogatási igazolást, 
- a kérelem benyújtását megelőző félévi tanulmányi eredményről szóló 

bizonyítvány másolatát, 
- a kérelem részletes indokait, 
- egyedülálló szülő esetén ennek igazolását, 
- jövedelemigazolást*, 
- munkanélküli ellátásról szóló igazolást, 
- hozzájáruló nyilatkozatot a pályázat elbírálásával kapcsolatos személyes adatok 

kezeléséről. 
 
A hiányosan benyújtott pályázat nem értékelhető. 
 
A rendelet megtekinthető Balassagyarmat Város Önkormányzata honlapján. 
 
Balassagyarmat, 2020. május 12. 

http://www.balassagyarmat.hu/


 BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA 
 
 
*A jövedelem számításához felhasználható igazolások: 
a) A havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző három hónap nettó átlagáról kiadott munkáltatói igazolás, 
b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetén a kérelem 

benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvény, 
c) a rendszeres szociális segély, 
d) vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő esetében az illetékes NAV igazolása a 

kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról, 
e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett 

nyilatkozat a havi átlagos nettó jövedelemről. 
 


