ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY
PÁLYÁZAT
nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók támogatására
Komló Város Önkormányzata, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (VI. 21.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet az orvostudományi
képzés keretében a Rendeletben meghatározott hiányszakmákban - házi gyermekorvosi, szemész,
tüdőgyógyász, belgyógyász, sebész és nőgyógyász - az első diploma megszerzése céljából
tanulmányokat folytató hallgatók részére az alábbiak szerint:
Az ösztöndíj támogatás mértéke az első évfolyam első felében tanulónként egységesen 30.000 Ft/hó.
Az első évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi
átlageredmény
a) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 30.000 Ft/hó;
b) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 40.000 Ft/hó;
c) 4,01 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 50.000 Ft/hó.
A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
a) a felvételről szóló, a felvételi pontszámot is tartalmazó hivatalos értesítő másolatát,
b) az aktív hallgatói, tanulói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolást,
c) lakcímkártya és személyigazolvány másolatát vagy más személyazonosításra alkalmas (fényképet
és személyes adatokat tartalmazó) okmányt, és
d) az I. évfolyam 2. félévétől kezdődően a pályázat benyújtását megelőző félévről szóló lezárt
leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékű és azonos információkat tartalmazó elektronikus
dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, amely
tartalmazza a félév átlagát.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázati kérelmet a kötelező melléklettel együtt személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A
pályázat benyújtásához szükséges igénylőlap letölthető és kinyomtatható a www.komlo.hu
weboldalról, illetve a pályázat benyújtásának helyszínén személyesen is átvehető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15.
A pályázati kérelem elbírálása 2022. március 5. napjáig kerül sor.
A Rendelet 8. §-ának megfelelően az ösztöndíjban részesült személy köteles a képesítés
megszerzésétől számított 3 éven belül a végzettségének megfelelő komlói munkalehetőség esetén
Komló város egészségügyi ellátásában elhelyezkedni, továbbá legalább az ösztöndíj folyósításával
megegyező ideig munkaviszonyát fenntartani.
Az ösztöndíj folyósítását, megszüntetését és visszafizetését érintő ügyekben a Rendeletben
meghatározottak szerint kell eljárni.
A pályázatról bővebb információ a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági Irodáján (1. em.
107.) ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon (06-72/584-0000/4288) érhető el.
Komló, 2022. január 12.
Polics József s.k.
polgármester

PÁLYÁZATI ŰRLAP
A NAPPALI TAGOZATON TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ
ORVOSTANHALLGATÓK FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
IGÉNYLÉSÉHEZ
Az I. évfolyam 2. félévétől kezdődően
A pályázó neve:
Adóazonosító jele:
TAJ száma:
Születési hely, dátum:
Anyja születési (leánykori) neve:
Lakcím:
Telefonszám:
E-mail:
Számlát vezető pénzintézet neve:
Számla száma:
Felsőoktatási intézmény:
Kar:
Szak, szakpár:
Képzési forma:
felsőfokú alapképzés (BA, BSc) egységes, osztatlan alapképzés mesterképzés (MA,
MSc) felsőfokú szakképzés
Tagozat:
teljes idejű képzés (nappali képzés munkarendje) részidős képzés (esti vagy levelező
képzés munkarendje)
távoktatás
Az előző félév végi átlageredmény: ……………….
További jellemző adatok a pályázóra vonatkozóan
A pályázó árva/félárva
A pályázó legalább 2 éve komlói lakóhellyel rendelkezik:

igen/nem
igen / nem

A pályázathoz kötelezően csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
a) a felvételről szóló, a felvételi pontszámot is tartalmazó hivatalos értesítő másolatát,
b) az aktív hallgatói, tanulói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolást.
c) lakcímkártya és személyigazolvány másolatát vagy más személyazonosításra alkalmas
(fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt;
d) az I. évfolyam 2. félévétől kezdődően a pályázat benyújtását megelőző félévről szóló lezárt
leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékű és azonos információkat tartalmazó elektronikus
dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, amely
tartalmazza a félév átlagát.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben
az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati eljárásban közölt adataimat Komló Város
Önkormányzata nyilvántartásba vegye, és azokat az ösztöndíj folyósításának időtartama
alatt maga kezelje.

Alulírott nyilatkozom arról, hogy Komló Város Önkormányzat 14/2018. (VI.21.) számú
önkormányzati rendeletében foglaltakat megismertem, az ösztöndíjhoz kapcsolódó
kötelezettségeimet vállalom.
Komló, ……………………….

pályázó aláírása

