1. melléklet a 11/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATI ADATLAP
„HELLO AJKA! ITT A HOLNAP!” ÖSZTÖNDÍJPROGRAMHOZ
(Kérjük, az adatlapot ne szerkessze át!)
1.

A PÁLYÁZÓ ADATAI

1.1. A pályázó neve:

1.2. A születési helye, ideje:

1.3. A pályázó adóazonosító jele:
1.4. A pályázó bankszámlaszáma:
Számlavezető pénzintézet neve:
1.5. A pályázó lakóhelye
Megye:
Település:
Irányítószám:
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):
Házszám:
1.6. A pályázó postacíme
Megye:
Település:
Irányítószám:
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):
Házszám:
1.7. A pályázó elérhetőségei
Név:
Telefon:
Fax:
e-mail:
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2. MEGPÁLYÁZNI KÍVÁNT KATEGÓARIA
(Kérjük a megfelelőt jelölje)
 A 16. életévét betöltötte és szakgimnázium nappali tagozatán tanulmányt folytató

tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló
 B

16. évét betöltötte és szakközépiskola nappali tagozatán tanulmányt folytató
tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló,
 C 18. évét betöltötte és felsőoktatási intézmény mesterképzésén, vagy osztatlan

képzés nappali tagozatán tanulmányt folytat, feltéve, hogy ugyanazon felsőoktatási
intézményben folyamatosan végzi tanulmányait
 D Ajka városában munkahellyel rendelkező foglalkoztatott, aki maximum 40 éves,

és felsőoktatási intézmény alapképzésén, mesterképzésén, vagy osztatlan képzés
levelező tagozatán tanulmányt folytat vagy átképzésben részt vevő hallgató.

3.

TANULMÁNYOK

2.1. Oktatási intézmény neve
Hivatalos név:
Székhely:
OM azonosító:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Tanulói/hallgatói jogviszony kezdete:
2.2. Képzés/szakmacsoport megnevezése:
Tanulmányi átlag
Legutolsó tanév:
Utolsó lezárt tanulmányi félév átlaga:
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4. Bonusz
Végzős hallgató esetén
 Vállalom, hogy az egyetemi műszaki tanulmányaim alatt a duális képzést, vagy a
diploma megszerzése után Ajkán történő letelepedést: 1,9 szorzó
 Vállalom, hogy az orvosi diplomaszerzés után, hogy a rezidensi időszak alatt
minimum 1 évet Ajkán dolgozom. 1,9 szorzó
 Vállalom, hogy felsőfokú humán tanulmányaim befejezését követően Ajkán vállalok
munkát, humán közszolgáltatást nyújtó intézményben.
Munkahellyel rendelkező foglalkoztatott:
 Vállalom, hogy az ösztöndíj időtartamának megfelelő ideig Ajka városában
munkahelyét megtartom vagy Ajkán helyezkedek el.
Adatkezelési nyilatkozat
A pályázat benyújtásával büntetőjogi felelősséggel nyilatkozom, hogy a pályázati űrlapon és
mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat
tüntetek fel, úgy a „Helló Ajka! Itt a holnap!” Ösztöndíjrendszerből pályázatom kizárható, a
megítélt támogatás visszavonható.
A pályázatom benyújtásával:
a) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot
kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat az önkormányzat és az
ellenőrző szerv részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra
való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga
kezelje;
b) hozzájárulok ahhoz, hogy az önkormányzat személyes adataimat az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj
időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárulok ahhoz, hogy az oktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az ellenőrző
szerv, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
d) hozzájárulok továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése
céljából történő továbbításához.
Kelt: ….………………………………..
..……………………………………
pályázó/ törvényes képviselő aláírása
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2. melléklet a 11/2019.(III. 11.) rendelethez
Pályázat elbírálásának szempontrendszere
Tanulmányi átlag

Támogatás alanya

ki tűnő

Éves hiányszakma szorzó Területi lehatárolás

jó közepes 1,2

Ves zprém
megyei , de
1,7 Ajka já rá sAjká
i n
munká t
vá l l a l ó

1,5

Oktatási intézmény típusa
Sza kközépi s kol a
Sza ki s kol a
Gi mná zi um
Fel s őoktatás i i ntézmény
Hiányszakma
Humá n a l a ps zol gá l tatás
s zol gá l tatás i s zektor
ga zda s á g
Kiemelt támogatás
védőnő
á pl ónő
orvos (ki véve fogorvos )
Pénzügyi - és s zá mvi tel i s za kember
vi l l a mos mérnök
meha troni ka
gépés z mérnök
környezetmérnök
Végzettség
el s ő di pl oma a l a pképzés
el s ő di pl oma mes ter képzés
á tképzés
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Bonus pont (1,9 szorzó)
Vi déki és
buda pes ti
egyetemen
műs za ki
tanul má nyi
a l a tt vá l l a l ja
a duá l i s
képzés t va gy
di pl oma s zerzé
s után Ajká ra
köl tözi k

Vi déki és
buda pes ti
orvi s i
egyetemen
di pl oma s zerzé
s után vá l l a l ja ,
hogy a z utol s ó
évben és
rezi dens i
i dős za k a l a tt
Ajká ra köl tözi k.

