
 

 

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HUMÁN SZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓ 

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 

azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt 

keretében. 

A települési ösztöndíjpályázat alapvető célja első sorban: 

- a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó 

szakemberek személyes kompetenciáinak fejlesztése,  

- a szakemberek átképzése, ily módon a folyamatos szakember-ellátás biztosítása. 

Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság 

 védőnői, óvodai, egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó szakember 

 a pályázó vállalja, hogy nyertes pályázata esetén tanulmányi ideje alatt és annak végeztével a 

tanulmányi idő mértékéig Jászladányon dolgozik. Ellenkező esetben köteles az ösztöndíjat 

visszafizetni 

 egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül 

 

A megítélhető átlagos támogatás összege: 600.000,- Ft/fő/30 hónap 

Az összeg folyósítása folyószámlára történik. 

 

Pályázat benyújtása: 

 kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 3. 

 

A pályázat kötelező mellékletei: 

 jelenlegi munkahely munkáltatói igazolása 

 végzettséget igazoló dokumentum másolata 

 pályázat rövid indoklása 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy bármely más forrásból ösztöndíjban nem részesül 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Személyesen a Jászladányi Polgármesteri Hivatal D épület, vagy postai úton az önkormányzat 

címére (5055 Jászladány, Hősök tere 6.). A borítékra kérnénk ráírni: „EFOP-1.5.3 – Humán 

szolgáltatás fejlesztése” 

Adatkezelés: 

A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt 

adatok valóságtartalmáért. 

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 

A pályázat elbírálása: 

A pályázatokat az ösztöndíj elbírálására létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott 

pályázatok elbírálásának határideje: 2018. május 5. 

 

Jászladány, 2018. április 19. 

       Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 



ADATLAP 

az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” projekt keretében meghirdetett  

Ösztöndíjpályázat humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára 

pályázathoz 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ 
IGAZOLVÁNYÁBAN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN! 

KÉRJÜK, RÖVIDEN ISMERTESSE EDDIGI SZAKMAI ÉLETÚTJÁT! 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

A PÁLYÁZÓ NEVE:

ADÓAZONOSÍTÓ JELE:

SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE:

ANYJA SZÜLETÉSI LEÁNYKORI NEVE:

ÁLLANDÓ LAKCÍME:

TELEFONSZÁMA:

MUNKAHELYE NEVE ÉS CÍME:

JELENLEGI BEOSZTÁSA:

VÉGZETTSÉGE(I):

JELENLEG VÉGEZ-E FELSŐFOKÚ 
TANULMÁNYOKAT?

HA IGEN, HOL?

MILYEN KARON ILL. SZAKON?

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT VAGY 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSEN VESZ 
RÉSZT?

MUNKAHELYE TÁMOGATJA 
VALAMILYEN FORMÁBAN A 
TANULMÁNYAIT?

BANKSZÁMLASZÁM AZ ÖSZTÖNDÍJ 
FOLYÓSÍTÁSÁHOZ



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

ÖN HOGYAN TUDNÁ SEGÍTENI TELEPÜLÉSÉN AZ ARRA RÁSZORULÓ LAKOSOK 
TESTI-LELKI TÁMOGATÁSÁT? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes 
benyújtásával érvényes.  
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az 
általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró 
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat kizárólag az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg az ösztöndíj 
időtartama alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás 
jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása 
célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

Jászladány, 2018. ……………………. 

        …………………………….. 
         pályázó 


