ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY
PÁLYÁZAT
egészségügyi és szociális ágazati szakképzésen tanulmányokat folytató tanulók részére
Komló Város Önkormányzata, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (IV.27).
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a Pécsi Szakképzési
Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma köznevelési
intézményben egészségügyi és szociális ágazati szakképzésen tanulmányokat folytató tanulók részére
az alábbiak szerint:
1.Egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíjban részesülhet az a szakgimnáziumi vagy
szakközépiskolai tanuló, aki tanulmányait
a) 11-12. évfolyamon egészségügyi vagy szociális ágazati képzésben, vagy
b) 13. évfolyamon egészségügyi ágazatban gyakorló ápoló, vagy egészségügyi
asszisztens képzésben, vagy
c) 13. évfolyamon szociális ágazatban gyermek- és ifjúsági felügyelő, családsegítő
asszisztens, házi időszakos gyermekgondozó, kisgyermekgondozó,- nevelő, vagy
szociális szakgondozó képzésben
folytatja.
Az ösztöndíj támogatás mértéke az előző évfolyamon szerzett átlag alapján kerül megállapításra az
alábbiak szerint:
a) 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 3.000 Ft/hó;
b) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 5.000 Ft/hó;
c) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 6.500 Ft/hó;
d) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 8.000 Ft/hó;
e) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10.000 Ft/hó.
A pályázat kötelező melléklete: a 2017/2018. tanév év végi bizonyítvány másolata.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 15.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatról bővebb információ a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági Irodáján (hétfő:
8:00-16:00, szerda: 8:00-17:30) személyesen vagy telefonon (06-72/584-024) érhető el, valamint a
pályázat benyújtásához szükséges igénylőlap letölthető és kinyomtatható a www.komlo.hu
weboldalról.
A pályázati kérelmet a kötelező melléklettel együtt személyesen vagy postai úton lehet benyújtani
Komló Város Polgármesterének címezve a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal (7300 Komló,
Városház tér 3.) Titkársági Irodájára (1. emelet 108. ajtó).
Komló 2018. augusztus 15.
Polics József s.k.
polgármester

KÉRELEM
szakközépiskolai tanulók önkormányzati egészségügyi és szociális ösztöndíj támogatásának
igényléséhez a
……. évfolyamra
Tanuló:...………………………………………………….
Szülő (törvényes képviselő):……………………………………………………
……………………………………………………………………….. …iskola ………osztály
Tisztelt Polgármester Úr!
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi és szociális ágazati
szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló …./2018. () önkormányzati rendeletére hivatkozva
kérem, hogy számomra szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot!
Név: …………………………………………….
Születési hely, idő: ……………………………………………..
Anyja születési neve: ………………………………………………
Lakcím:
település…………………………………
utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………...
e-mail:…………………………………telefon:………………
Adószám:
TAJ szám:
A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:
……………………………………………………………………………………...pénzintézet

Komló, …………………………..

………………………………………….
szülő (törvényes képviselő

………………………………………
tanuló

Melléklet: a kérelem beadását megelőző tanév végi bizonyítvány

