Szentgotthárd Város Önkormányzatának
10/2014. (III.27. ) Önkormányzati rendelete
a „Széll Kálmán „ tanulmányi ösztöndíjról

(Módosította: 2/2016.(I.28.) önk. rendelet, 17/2021.(X.28.) önk. rendelet)
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 42. § 1.,
3. pont alapján az alábbi rendeletet alkotja meg.
1. § [Bevezetés]
Szentgotthárd Város Önkormányzata elismerve Széll Kálmánnak, Szentgotthárd volt országgyűlési
képviselőjének, Magyarország volt miniszterelnökének, Szentgotthárd gazdasági, társadalmi
fejlődése érdekében a XX. század eleji meghatározó munkásságát, Széll Kálmán nevével indítja el a
szentgotthárdi diákok támogatására létrehozott ösztöndíjat.
2. § [A rendelet célja]
(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata ösztöndíjat alapít középiskolai tanulmányokat
szentgotthárdi középiskolában folytató, kimagasló eredményt elért középiskolai tanulók, valamint a
felsőoktatásban nappali tagozaton tanulmányokat folytató szentgotthárdi lakos hallgatók számára.
a)
Az ösztöndíj célja az, hogy azon 11. és 12. és 13. évfolyamos középiskolai tanulók
tanulmányait és eredményeit elismerje, akik kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek
a Szent Gotthárd Gimnáziumában, illetve a VMSZC III. Béla Technikum és Kollégiumban,
b)
Az ösztöndíj másik célja az, hogy azon 11. és 12. és 13. évfolyamos középiskolai tanulók
eredményeit elismerje, akik a Szent Gotthárd Gimnáziumában, illetve a szentgotthárdi
VMSZC III. Béla Technikum és Kollégiumában tanulmányi eredménytől függetlenül
rendkívüli kimagasló eredményt értek el valamely tanulmányi- , művészeti-, sport és egyéb
területen,
c)
Az ösztöndíj harmadik célja, hogy a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulmányokat
folytató szentgotthárdi fiatalok tanulmányi idejük e rendeletben meghatározott ideje alatt
tanulmányi ösztöndíjban részesüljenek.
(2) Széll Kálmán ösztöndíjban részesülhet azon 11. és 12. és 13. évfolyamos középiskolai tanuló ,
aki kimagasló tanulmányi eredményével – minimum 4,2-es átlag - illetve saját szakterületén
kimagasló eredményt ér el - azzal, hogy az elbírásálásnál először a tanulmányi átlag rangsorolja a
pályázatokat,- valamint azon államilag finanszírozott, első képzésben ( alap-mester és osztatlan
képzés ) résztvevő, első diplomáját szerző, 26. életévét a kérelem beadásakor még be nem töltött,
nappali tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkező, magyarországi hallgatói
jogviszonyban álló főiskolai / egyetemi hallgató, aki számára Szentgotthárdhoz való kötődés a
jövőben is fontos és tanulmányai során szakmai, tudományos tevékenységével segíti a város
fejlődését. Első diploma megszerzésének számít az is, aki az alapképzésen szerzett első diploma
után az első mesterdiplomáját szerzi.
3. § [Az ösztöndíjban támogatottak száma]
Az ösztöndíjban támogatott pályázók száma: középiskolás korcsoportban 4 fő az 1. § (1) bek. a)
pontja esetében, 1 fő az 1. § (1) bek. b) pontja esetében , 3 fő az 1. § (1) bek. c) pont esetében, a
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felsőoktatásban tanulmányokat folytatók körében. Amennyiben nem érkezik megfelelő számú
pályázat az adott kategóriában, a pályázati határidő meghosszabbítható, a meghosszabbításról és
ennek határidőjéről a Széll Kálmán Bizottság dönt.
4. § [Az ösztöndíj időtartama, mértéke és folyósítása]
(1) Az ösztöndíj10 hónapra, tárgyév szeptember 1-jétől a tárgyévet követő év június 30-áig nyerhető
el.
(2) Az ösztöndíj mértéke a középiskolai pályázók számára 6.000.-Ft/hó, a főiskolai/egyetemi
tanulmányokat folytató pályázók számára 12.000.-Ft/hó.
(3) Az ösztöndíj folyósítása: mind a középiskolások, mind a felsőoktatásban tanulmányokat
folytatók számára az első 5 havi rész legkésőbb január 10-ig, a második 5 havi rész március 31-ig; a
pályázó által megadott bankszámlaszámra utalással.
(4)2 A Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság a december 31-ig elkészült munkák beérkezését követően
is ülésezik a beérkezett pályamunkák jóváhagyása céljából és a beérkezett pályamunkák
megismerését követően dönt az ösztöndíj támogatás második részletének folyósításáról.
Amennyiben a Bizottság nem találja elfogadhatónak a beadott pályamunka színvonalát, az ösztöndíj
támogatás második része a Bizottság döntése alapján nem kerül utalásra.
5. § [Pályázatok benyújtásának rendje]
(1)3 (1) A Széll Kálmán Ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást Szentgotthárd
Város Önkormányzata a helyben szokásos módon évente március 31-ig teszi közzé. A Bizottság az
adott évi felhívásban – nem kötelező jelleggel - ajánlást tehet aktuális vagy más módon kiemelt
témá(k)ra.” Csak azokból az érintett középiskolákból lehet pályázatot beadni, ahol az iskola - az ott
tanító tanárok közül - mentort jelölt ki az ösztöndíj kapcsán a pályázó tanulók segítésére. A mentor
elsődleges feladata a pályázat benyújtásához kapcsolódó információk nyújtása a pályázó tanuló
részére. A kijelölt mentor az ösztöndíj kapcsán kapcsolatot tart a Bizottsággal, amelytől szükség
esetén információt kérhet elsősorban a pályázati kiírással kapcsolatban.
(2) A középiskolai pályázó pályázatának címét és témavázlatát e rendelet mellékletét képező
pályázati adatlappal együtt Szentgotthárd Város Önkormányzatának címezve a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoportjához kell benyújtani
1eredeti példányban.
(3) A felsőfokú tanulmányokat folytató pályázó pályázatának címét és témavázlatát e rendelet
mellékletét képező pályázati adatlappal és a kötelező mellékletekkel együtt benyújtja Szentgotthárd
Város Önkormányzatának címezve a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati
és Térségi Erőforrások Csoportjához.
(4) A pályázatok benyújtásának határideje: augusztus 31.
(5) A pályázók pályamunkájának/témadolgozatának elkészítése és benyújtási határideje : december
31.
(6) A mellékletek nélkül benyújtott pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.
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6. § [A pályázat tartalma]
(1) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, állandó lakóhelyének címét, a középiskola és
felsőfokú oktatási intézmény nevét, címét, ahol tanulmányait végzi, az oktatási intézmény által
kiállított tanulmányi illetve hallgatói jogviszony fennállásáról szóló eredeti igazolást. Amennyiben
ezen igazolás beszerzésére a beadási határidőig nincs mód, a pályázat ilyen igazolás nélkül is
beadható és elbírálható azzal, hogy legkésőbb szeptember 30-ig az igazolást utólag be kell nyújtani
és az ösztöndíj folyósítására ezen igazolás hiányában nem kerülhet sor.
(2) A középiskolás pályázó esetén az előző tanulmányi félévét igazoló bizonyítvány másolatát is
csatolni kell. Az 1§ (1) bek. b) pontjában meghatározott pályázó esetében a kimagasló eredményről
szóló hivatalos szervtől származó igazolást kell csatolni.
7. § [A pályázatok elbírálása]
(1) A beérkező pályázat címéről és a hozzákapcsolódó témavázlatról Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő- testülete által felállított Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság zárt ülésen
dönt. A Bizottság tagjai sorából elnököt választ, a működési szabályait saját maga fogadja el. A
Bizottságnak mindig tagja az Önkormányzat által létrehozott Szentgotthárd Város Ifjúsági
Tanácsának elnöke.
(2)4 A középiskolai pályázók esetében a Bizottság az érintett mentor és az iskola igazgatója
véleményét kikéri.
(3) A középiskolai pályázóknál az elbírálásnál előnyt jelent és a pályázathoz csatolandó:
a)
megszerzett nyelvvizsga bizonyítvány másolata,
b)
versenyeken való részvétel és az elért versenyeredmények felsorolása,
c)
a kimagasló tanulmányok mellet a művészet, sport terén nyújtott szintén kimagasló
teljesítmény hivatalos igazolása,
d)
Szentgotthárdon végzett közösségi tevékenység (civil szervezeti tagság, önkéntes munka stb.)
igazolása.
Az értékelésnél továbbá előnyt élvezhetnek azok, akiknek pályázati anyaga a jövőben Szentgotthárd
Város fejlődésének érdekében hasznosítható.
(4) A felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató beérkező pályázat címéről és a hozzátartozó
témavázlatról ugyancsak a Bizottság dönt. Az értékelésnél előnyt élvezhetnek azok, akiknek
pályázati anyaga a jövőben Szentgotthárd Város fejlődésének érdekében hasznosítható.
(5) A beérkezett pályázati címek és a hozzá kapcsolódó témavázlatok elbírálásának határideje
szeptember 30.
(6) A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
(7) A pályázót a pályázat eredményéről a Polgármester írásban értesíti. A pályázókkal a kiértesítést
követően ösztöndíjszerződést kell kötni, melyet kiskorú pályázat esetén a kiskorú törvényes
képviselője is aláír.
(8) A sikeres pályázatot készítők pályamunkáit/témadolgozatait az Önkormányzat az önkormányzati
lapban és/vagy honlapján / egyéb kiadványaiban megjelentetheti. Az adott tanév ösztöndíjasait
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ünnepélyes keretek között, Széll Kálmán születésének napjához, azaz június 8-ához kötődően
köszönti az Önkormányzat.
8. § [Az ösztöndíjat elnyerők feladatai]
(1) A középiskolában tanulmányokat folytató tanulónak az elfogadott cím és témavázlat alapján
témadolgozatát a pályázat évében december 31. időpontig kell leadni a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoportjához digitális formában pdf
formátumban és papír alapon kinyomtatva egy példányban. A pályamű – terjedelme legalább 8,
legfeljebb 25 oldal.
(2) A felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatónak, az elfogadott cím és témavázlat alapján
témadolgozatát a pályázat évében december 31. időpontig kell leadni a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Térségi Erőforrások Csoportjához digitális formában pdf
formátumban és papír alapon kinyomtatva egy példányban. A pályamű – terjedelme legalább 12,
legfeljebb 30 oldal.
9. § [Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése]
(1) Az ösztöndíj megszűnik, mind a középiskolai tanulmányokat folytató tanuló, mind a felsőfokú
tanulmányokat folytató hallgató esetében, amennyiben a pályázó az elkészített pályázatát december
31. időpontig nem nyújtja be. Ez esetben a március 31-ig esedékes ösztöndíjrészt az önkormányzat
nem utalja a pályázó számára, továbbá az esetlegesen kiutalt első részlet visszafizetésére kötelezi a
pályázót, melynek határideje a cím és témavázlat elfogadását követő év június 30.
(2) Az Ösztöndíj Bizottság az odaítélt ösztöndíjat visszavonja, ha az ösztöndíjban részesített az e
rendelet szerinti kötelezettségeit megszegi.
10. § [Záró rendelkezések]
Jelen rendelet 2014. április 01. napján lép hatályba.
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1.sz. Melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP
A SZÉLL KÁLMÁN TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
Igényléséhez
(középiskolai tanulók számára)
Pályázó neve:……………………………………………………………………..
Szül.hely, idő:……………………….......,............év…….…….hónap……..nap
Anyja neve: ………………………………………………………………………
Lakcíme, telefonszáma: ………………………………………………………….
Adóazonosító jele: ………………………………………………………………..
Pénzintézet
bankszámlaszáma,
melyre
a
támogatás
utalható:
…………………………………………………………………………………….
Az előző tanév végi elért tanulmányi eredmény:…………………………………
A
pályázati
kérelem
rövid
indoklása:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Szentgotthárd, …………év…………………hónap…………..nap
…………………….
pályázó aláírása
Az adatlap kötelező mellékleteként csatolni kell:
-iskolalátogatási igazolás
-az előző tanulmányi félévben elért tanulmányi eredmény ( bizonyítvány másolata)
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PÁLYÁZATI ADATLAP
A SZÉLL KÁLMÁN TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
Igényléséhez
(felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók számára)
Pályázó neve:……………………………………………………………………..
Szül.hely, idő:……………………….......,............év…….…….hónap……..nap
Anyja neve: ………………………………………………………………………
Lakcíme, telefonszáma: ………………………………………………………….
Adóazonosító jele: ………………………………………………………………..
Pénzintézet
bankszámlaszáma,
melyre
a
támogatás
utalható:
…………………………………………………………………………………….
A
pályázati
kérelem
rövid
indoklása:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Szentgotthárd, …………év…………………hónap…………..nap
…………………….
pályázó aláírása
Az adatlap kötelező mellékleteként csatolni kell:
-legalább 10 éves szentgotthárdi állandó lakóhely igazolása (lakcímkártya másolata),
-hallgatói jogviszony igazolása
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