ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL/FAX: 56/552-022
e-mail: titkarsag@ujszasz.hu
Ösztöndíj Felhívás Orvostanhallgatók Támogatására
Újszász Városi Önkormányzat szociális ösztöndíjpályázatot hirdet „Orvostanhallgatók
támogatása” címmel.
Pályázat célja: a szociálisan rászoruló orvostanhallgatók egyetemi tanulmányaik folyamán
felmerülő költségeikhez való hozzájárulás azzal a feltétellel, hogy a hallgató az ösztöndíj
elnyerésével támogatási szerződésben vállalja tanulmányainak befejezését követően - legalább
az ösztöndíj folyósításával megegyező időtartamra - Újszász településen való háziorvosi
feladatok ellátását.
Pályázati feltételek:
- aktív állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatói jogviszony, valamely belföldi
felsőoktatási intézmény általános orvostudományi kar általános orvos osztatlan
(graduális) szakon,
- büntetlen előélet,
- más önkormányzattal, gazdasági társasággal vagy egyéb szervezettel nem áll támogatási
szerződéses jogviszonyban,
- családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (28.500,-Ft) hatszorosát, egyedül élő esetén annak hétszeresét,
- vagyonnal nem rendelkezik.
Támogatás mértéke: 100.000,- Ft/hónap
A támogatás a tanulmányok teljes idejére szól, a támogatás mértéke naptári évre vonatkozik nem
tanévre, tehát az iskolaszüneti hónapokra is jár. Ösztöndíj támogatást legfeljebb 2 fő
orvostanhallgató kaphat, akik a pályázati feltételnek megfelelnek.

Benyújtási határidő: 2018. december 31.
(Amennyiben az ösztöndíj támogatásra érkezett pályázatok közül Újszász Városi Önkormányzat
2 fővel támogatási szerződést köt, abban az esetben jelen pályázati felhívás visszavonásra kerül!
Jelentkezők hiányában a határidőt a Képviselő-testület meghosszabbíthatja!)
Pályázathoz csatolandó dokumentumok/nyilatkozatok:
- aktív hallgatói jogviszony igazolása,
- szándéknyilatkozat arról, hogy az ösztöndíj elnyerésével vállalja a támogatási szerződés
megkötését,
- nyilatkozat, hogy nem áll támogatási szerződéses jogviszonyban más önkormányzattal,
gazdasági társasággal vagy egyéb szervezettel,
- kitöltött pályázati adatlap,
- vagyonnyilatkozat,
- jövedelemigazolások,
- nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak
kezeléséhez, valamint, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes
tartalmát megismerhetik.
A benyújtás módja: a pályázati anyagot egy eredeti példányban annak valamennyi oldalát a
pályázó eredeti aláírásával ellátva zárt borítékban postai úton kell megküldeni el az Újszász

Városi Önkormányzat 5052 Újszász, Szabadság tér 1. postacímre vagy elektronikus úton a
titkarsag@ujszasz.hu e-mail címre.
Hiánypótlás: a bontás során esetlegesen megállapított hiányosságokról Újszász Város Jegyzője
írásbeli értesítést küld a pályázó részére, aki az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül
köteles pótolni a hiányzó dokumentumokat.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok benyújtási sorrendjében folyamatos, a
benyújtástól számított 60 napon belül.
A pályázat eredményhirdetése: a pályázat eredményéről Újszász Városi Önkormányzat
minden pályázót írásban értesít, az elbírálást követő 5 munkanapon belül.
A támogatási szerződés megkötése: a támogatási szerződés megkötésére a pályázati
eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül kerül sor. A támogatási összeg biztosítása a
pályázati eredményhirdetést követő hónap első napjától havi rendszerességgel minden hónap 5.
napjáig történik. A pályázó köteles minden megkezdett tanulmányi félévben aktív hallgatói
jogviszonyának igazolását hitelt érdemlő módón a támogató, Újszász Városi Önkormányzat
címére postai (5052 Újszász, Szabadság tér 1.) vagy elektronikus (titkarsag@ujszasz.hu) úton
megküldeni.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat csak akkor
tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi –jelen felhívásunkban
feltüntetett –formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A beküldött pályázati anyagokat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
4. § (1) bekezdése szerint kezeljük.
Az ösztöndíjpályázatra egyszerre több a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelelő
hallgató is pályázhat.
További információ az 56/552-022-es telefonszámon vagy az aljegyzo@ujszasz.hu címen
Szegő Jánostól kérhető!

