AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE - 2020. december (2020/11)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DIÁKOK RÉSZÉRE
Arnót Község Önkormányzatának tanulmányi ösztöndíja
arnóti lakcímmel rendelkező,
általános iskolás és középiskolás tanulók, valamint nappali tagozatos
felsőoktatási hallgatók részére
A pályázat célja
Egyszeri települési tanulmányi ösztöndíj lehetőség biztosítása arnóti lakcímmel (kizárólag állandó
lakóhely) rendelkező általános iskolás, középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére.
A program olyan általános és középiskolás diákokat vagy felsőoktatásban tanuló fiatalokat céloz meg, akik
kiválóan szerepelnek a tanórákon, vizsgákon.
1. A pályázat forrása
Az ösztöndíjak finanszírozása kizárólag az EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben” pályázat keretében történik. A rendelkezésre álló forrás összege: 2.400.000 Ft.
2. A támogatási összeg
A támogatási összeg a támogatási feltételeknek megfelelő pályázók között egyenlő arányban kerül
meghatározásra, vagyis egyenlő összegben részesülnek az általános iskolai, a középiskolai és a
felsőoktatási pályázók. A konkrét összeg az érvényes pályázók létszámának ismeretében kerül
megállapításra.
3. Az ösztöndíj pozitív elbírálásának kritériumai
Alap- és középfokú nappali oktatásban 3-12. évfolyamon minimum 4,00-es tanulmányi átlag a
pályázat beadását megelőző félévben; (középfokú oktatás alatt értendő: szakgimnázium (beleértve a
technikumot is), gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, ide értendő ezen intézmények 0. évfolyama is).
Az OKJ-s képzésben résztvevők nem pályázhatnak.
Felsőoktatásban résztvevőknek minimum 3,80-as átlag a pályázat beadását megelőző félévben;
felsőoktatási intézményben, felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében, teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben résztvevők
pályázhatnak, kizárólag jelenlegi aktív hallgatói jogviszony fennállása esetén.
4. Az ösztöndíj megállapítása
Az ösztöndíj egyszeri támogatást jelent, melynek folyósítására 2020. december 31-ig kerül sor.
A megállapítás feltétele:
A) a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozó igazolt nappali tanulói/hallgatói jogviszony igazolt
fennállása, és
B) a pályázati felhívásban megállapított, előző félévre vonatkozó tanulmányi eredmény igazolt
teljesítése (az oktatási intézmény által hitelesített bizonyítvány másolata).
Akik még nem tudják igazolni az előző félévre vonatkozó tanulmányi eredményüket, nem vehetnek
részt a pályázaton. Szintén nem részesülhetnek támogatásban azok, akik jelenleg már nem
rendelkeznek tanulói/hallgatói jogviszonnyal.
5. A pályázat benyújtása
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 7. és 11. között (hétfő, kedd, szerda és csütörtök: 816 óra között, péntek: 8-12 óra között).
Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy elektronikusan letölthető a Arnót község
honlapjáról (www.arnot.hu).
Pályázni a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapon lehet, melyhez csatolni kell a 2019/2020 tanév év
végi tanulmányi eredményt, illetve a pályázati adatlapon feltüntetett dokumentumokat.
A pályázattal kapcsolatosan hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatot papír alapon, postai úton vagy személyesen kell benyújtani az Arnóti Polgármesteri
Hivatalba (Arnót, Petőfi u. 120.)

6. A pályázat érvénytelen
Ha a pályázó:
- a pályázatot nem a felhívásban közzétett formában, illetve hiányosan nyújtotta be,
- a pályázatot, vagy annak valamely elemét a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be,
- a pályázat benyújtásához, elbíráláshoz szükséges adatokat nem a valóságnak megfelelően közölte.
7. A pályázatok elbírálása
A pályázatokat a képviselő-testület tagjaiból létrehozott három tagú ideiglenes bizottság bírálja el.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíjfolyósítás feltétele az Ösztöndíjszerződés és az Adatkezelési Nyilatkozat támogatott általi
aláírása. Az Ösztöndíjszerződés és az Adatkezelési Nyilatkozat tartalma előzetesen megismerhető a
Polgármesteri Hivatalban átvett tervezetből, vagy az elektronikusan letölthető Arnót község honlapjáról.
Az ösztöndíj folyósításáról, az Ösztöndíjas által a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlaszámra történő
átutalásról az Önkormányzat gondoskodik, a pályázat elbírálása, és az Ösztöndíjszerződés valamint az
Adatkezelési Nyilatkozat polgármesteri hivatalban történő aláírása után.
9. A támogatás felhasználása
A támogatás a tanulmányok költségeinek fedezésére fordítható, időkorlát és elszámolási kötelezettség
nélkül.

Vágjuk le a villanyvezetékekbe felnyúló faágakat!
Több magáningatlan előtt, az utcára, a közterületre kiültetett fák már akkorára megnőttek, hogy
hozzáérnek a villanyvezetékhez, ezzel folyamatos balesetveszélyt idéznek elő. Kérjük az érintett
ingatlantulajdonosokat, hogy a fák ágainak levágásáról a téli időszakban gondoskodni szíveskedjenek.

Az ingatlantulajdonosok köztisztasági kötelezettségei
Minden ingatlan tulajdonosának feladata a telekhatár és az úttest széle közötti sáv rendezettségének,
gondozottságának biztosítása. Ezen munkákhoz tartozik a terület szemét- és gyommentesítése, illetve a
járda felületén a hó eltakarítása (téli síkosságmentesítés) is. Az ingatlantulajdonos feladata a
közterületen képződő csapadékvíz zavartalan lefolyása érdekében az ingatlan mellett található nyílt árok és
műtárgyainak (kapubejárók átereszei, ingatlanhoz tartozó összefolyók, csapadékvízgyűjtők) takarítása,
növények vágása és az akadályt jelentő anyagok és más hulladék eltávolítása is.
Makranczi Zoltán jegyző

Még beadható a kérelem a szociális tűzifa osztás igényléséhez
Hírlevelünk legutóbbi számában részletesen közöltük azt, hogy milyen feltételek teljesülése esetén
kaphatnak lakosaink a szociális tűzifából. A támogatás iránti kérelmeket legkésőbb 2020. december
18. napjáig lehet benyújtani az Arnóti Polgármesteri Hivatalba. A kérelem-nyomtatványok elérhetők
az önkormányzat honlapján (www.arnot.hu), vagy személyesen a polgármesteri hivatal ajtajára
kihelyezett iratartóban.

Adventi élelmiszergyűjtés idén is
Jézusnak nem tudsz születésnapi AJÁNDÉKOT adni fizikailag. De a körülöttünk élő, segítségre
szorulóknak tudsz. És Ő épp erre hív. Amit legkisebb testvérei közül eggyel is teszünk, Vele tesszük (Mt
25,40). Az elmúlt években a helyi katolikus közösség szervezésében több mázsa élelmiszert gyűjtöttünk
össze közösen, sok segítségre szoruló háztartásnak SEGÍTVE ezzel. Idén is arra hívunk, légy részese a
karitatív élelmiszergyűjtésünknek! Éld át a segítségadás ÉLMÉNYÉT velünk! A TARTÓS
ÉLELMISZER adományaidra a helyi COOP BOLTBAN, a kassza után számítunk, pénteken és
szombaton (DECEMBER 11-12.). A járvány miatt személyesen idén nem leszünk ott, de a segítségedre
legalább akkora szükség van, mint az elmúlt években. Így azáltal adhatunk majd Jézusnak közösen
születésnapi ajándékot, hogy egymáson segítünk. Karácsonykor, Urunk Jézus születésnapján pedig az adott
lehetőségeket kihasználva, közösen ÜNNEPLÜNK templomunkban!
Római Katolikus Egyházközség

Az Önkormányzati Hírlevelet írta és szerkesztette: dr. Üveges István polgármester
Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók.

