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A VÁL-VÖLGYI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA EZENNEL KIÍRJA öSZTÖNDÍJRENDSZERŰ TÁMOGATÁSÁT KIEMELKEDŐ TANULMÁNYI EREDMÉNYŰ FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA A
2021-2022-es TANÉVRE VONATKOZÓAN.

A pályázatra azok a felső tagozatos tanulók jelentkezhetnek, akik Alcsútdoboz, Felcsút, Kajászó,
Tabajd, Vál és Vértesacsa községek lakói, ott állandó lakcímmel rendelkeznek, és ezen települések
valamelyikének iskolájába járnak.
Amennyiben a felsorolt településen nincs iskola, vagy az általános iskolának nincs felső tagozata,
ezért a tanuló más településre jár iskolába, abban az esetben az állandó lakcím igazolása elegendő.

Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázó diák tanulmányi eredménye magasabb a 4,5-ös
átlagnál.
A félévi tanulmányi átlageredmény számításánál a magatartás és a szorgalom érdemjegye nem
vehető figyelembe.
Az ösztöndíj félévenként pályázható. A pályázatok benyújtásához a lezárt félév bizonyítványának
másolata, iskolalátogatási igazolás, és a tanuló által kézzel írt rövid bemutatkozó levél, valamint a
törvényes képviselő lakcímkártyájának másolata szükséges.
Az ösztöndíj nem jár automatikusan, arra minden félévben, amikor a tanuló eléri a 4,5-ös átlag feletti
eredményt, pályázatot kell benyújtania. A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma bírálja el a
2021/2022-es tanév második félévére vonatkozóan legkésőbb a benyújtási határidő után 10
munkanappal.

Az ösztöndíj összege havi 20.000 Ft- félévenként 100.000 Ft - amely a pályázatok elbírálását követően
kerül folyósításra a tanuló nevére nyitott bankszámlára. A bankszámlát az Alapítvány hozza létre,
melyet mindaddig fenntart, ameddig a tanuló befejezi általános iskolai tanulmányait. A bankszámla
fenntartására az Alapítvány kötelezettséget vállal függetlenül attól, hogy a tanuló az elkövetkezendő
félévekben jogosult-e további ösztöndíjra. A bankszámla a tanuló nevére szól, az azon lévő összeg a
tanuló tulajdona.
A pályázó törvényes képviselője a tanuló pályázatának benyújtásával egyidejűleg, a pályázati űrlap
mellékletét képező nyilatkozat kitöltésével köteles nyilatkozni a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány
rendelkezésére bocsátott, (a pályázó és a törvényes képviselő) személyes adatainak kezeléséről,
illetőleg az adatkezeléshez való hozzájárulásról.

A pályázatot a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány Kuratóriumához írásban, az Alapítvány
honlapján közzétett pályázati űrlapon, a pályázó és törvényes képviselője által aláírva, egy
példányban kell benyújtani az Alapítvány címére.
„Felső Tagozatos Ösztöndíjpályázat” megjelöléssel: A Vál-Völgyi Fiatalokért
Alapítvány, 8086 Felcsút, Pf.: 15.

A pályázat beérkezési határideje:

2022. július 5.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. a lezárt félév bizonyítványának másolata
2. iskolalátogatási igazolás
3. kézzel írt, rövid bemutatkozó levél (csak az első alkalommal benyújtott
pályázathoz csatolandó)
4. felmentési igazolás, amennyiben van olyan tantárgy, amelyből a pályázó
felmentett
5. a pályázó diák, valamint törvényes képviselője
lakcímkártyájának másolata
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes,
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, melyet az Alapítvány kuratóriuma
hiánypótlás lehetősége és a pályázat érdemi vizsgálata nélkül elutasít.

A pályázatot a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány kuratóriuma bírálja el. A pályázó az elbíráló
szerv döntésével szemben fellebbezéssel nem élhet. A pályázó a kuratórium döntéséről
postai úton tájékoztatást kap.
A Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány a döntés után értesíti a támogatásban részesített
pályázókat (törvényes képviselői útján) az ösztöndíj-folyósítás módjáról, valamint a
szerződéskötés részleteiről.
Amennyiben az ösztöndíjra való jogosultság megállapítását követően bizonyítást nyer, hogy
a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati
feltételeknek egyébként nem felelt meg, támogatásban nem részesülhet még abban az
esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. Az
ösztöndíjas törvényes képviselője a kuratórium erre irányuló felszólítását követő 30 napon
belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány részére
visszafizetni.

