
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi 
Önkormányzata „Esély a tanulás” ösztöndíjpályázatot hirdet 

roma származású, a 2020/2021. tanévben az általános iskola 1-8. 
évfolyamán tanulók számára 

 
1. A pályázat célja 
 
Az „Esély a tanulás” Ösztöndíj (a továbbiakban: Ösztöndíj) célja a roma gyermekeknek 
az általános iskola 1-8. évfolyamán történő részvételének támogatása tanszercsomag 
biztosításával, az esélyteremtés érdekében. Az ösztöndíj pénzügyi fedezeteként a 
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi 
önkormányzat) költségvetésében elkülönített forrás áll rendelkezésre.  
 
2. A pályázók köre 
 
Az ösztöndíjban kizárólag a Kecskeméten bejelentett lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkező roma származású diákok részesülhetnek. 
 
Az ösztöndíjpályázatra azok a Kecskemét települési önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező, roma származású diákok jelentkezhetnek, akik a 
2021/2022. tanévben bármely általános iskola 1-8. évfolyamán kezdik meg 
tanulmányaikat, a 2020/2021-es tanévben a tanulmányi átlaguk elérte legalább a 3,4-
es átlagot és az igazolatlan óráiknak a száma az 5-öt nem haladta meg. Az általános 
iskola 1. osztályát kezdő gyermekek pályázatához igazolni szükséges, hogy 2021. 
szeptemberében megkezdi az általános iskolai nevelést-oktatást, ezen pályázók 
esetében előnyt jelent, ha a gyermek aktívan részt vett a nemzetiségi önkormányzat 
által szervezett rendezvényeken, programokon. 
Az évismétlésre utasítás a pályázatból kizáró feltétel!  
 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje  
 
A pályázat beadásához a pályázati űrlapot kitöltve és aláírva, illetve a pályázat 
mellékleteit a nemzetiségi önkormányzat irodájában kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. (Mezei Utcai Közösségi Ház, Kecskemét, Mezei u. 34. szám, nyitva 
tartás: hétfőtől-péntekig: 9.00-13.00 óráig. Érdeklődni személyesen lehet a 
nemzetiségi önkormányzat irodájában, nyitva tartási időben.)  
(A pályázat elérhető továbbá: a www.kecskemet.hu/onkormanyzat/nemzetiségi 
onkormanyzat internetes oldalon, a nemzetiségi önkormányzat facebook 
oldalán és a Mezei Utcai Közösségi Házban) 
 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt 
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak minősül.  
 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2021. augusztus 19. 

 
A pályázat kötelező mellékletei: 

 
a) A 2020/2021. tanévet lezáró iskolai bizonyítvány másolata. 

http://www.kecskemet.hu/onkormanyzat/nemzetis%C3%A9gi


 
b) A pályázó lakcímkártyája lakcímet igazoló, de a személyi azonosítót (személyi 
számot) nem tartalmazó oldalának másolata. 
 
4. A pályázat elbírálása 
 
A beérkezett pályázatokat a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 2021. 
augusztus 25-én bírálja el oly módon, hogy: 
 
a) a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, 
a nemzetiségi önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem 
lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. A hiánypótlás csak olyan 
dokumentum tekintetében kérhető be, amely a pályázati kiírásban feltüntetésre került.  
 
b) a nem a pályázati űrlapon vagy a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem 
megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja,  
c) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál,  
d) csak a Kecskemét területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 
támogatásban; 
e) az elbírálás során az önkormányzat a pályázó 2020/2021. tanévi tanulmányi 
eredményét és az igazolatlan órák számát veszi figyelembe. Az általános iskola 1. 
osztályát 2021. szeptemberében kezdő gyermekek esetében előnyt jelent, ha a  
gyermek aktívan részt vett a nemzetiségi önkormányzat által szervezett 
rendezvényeken, programokon. 
 
A pályázó a nemzetiségi önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
5. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A nemzetiségi önkormányzat a meghozott döntéséről, ha a kérelmező az e-mail címét 
megadta úgy elektronikusan, egyéb esetben postai úton küldött levélben értesíti a 
pályázókat. 
 
6. Az ösztöndíj mértéke 
 
Az ösztöndíjban részesülő tanszercsomagot kap, amelynek értéke maximum 10 ezer 
forint. 
 
8. A tanszercsomag átvétele 
 
A nyertes pályázó a döntéshozatalt követően a tanszercsomagot a Mezei Utcai 
Közösségi Házban veheti át. 
 
Kecskemét, 2021. augusztus 5. 
 

 
                                                            Kállai Henrik Jenőné 

                                                            elnök 
 
Mellékletek: pályázati adatlap 
                    adatkezelési tájékoztató 
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