Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére
Tárgy: A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 287/2013. számú határozatában
arról döntött, hogy Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjat alapít. Továbbá a határozatban arról
is rendelkezett, hogy az ösztöndíjról szóló rendelet tervezetét is el kell készíteni, melyhez
munkacsoport felállítását javasolta.
2014. január elején a munkacsoport felállt – tagjai: a Képviselő-testület bizottságának elnökei,
képviselők, bizottsági külső tag, valamint a Hivatal munkatársai. A Munkacsoport az alábbi,
főbb javaslatokat tette:
- a rendelet a középiskolások esetében kizárólag tanulmányi eredményt , a felsőfokú
oktatásban ( főiskola/egyetem ) résztvevők esetében a benyújtott pályamunkát veszi
figyelembe. Szociális rászorultságot a Széll Kálmán ösztöndíj megítélésénél NEM
vesz figyelembe. (Ez utóbbit a BURSA pályázatnál érvényesíti.)
- A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjat a Munkacsoport a Szentgotthárdon tanuló
(nemcsak a szentgotthárdi lakóhellyel rendelkező) középiskolai korosztály 3. és 4.
évfolyamos tanulói, valamint felsőfokú tanulmányaikat folytató, szentgotthárdi
lakóhellyel rendelkező, 26 évesnél fiatalabb első diplomájukat szerző hallgatók
számára hirdeti meg.
- A középiskolai korosztály esetében támogatandóként 4 főt-, a felsőfokú oktatás
esetében 3 főt határozott meg javaslataként. A középiskolai korosztálynál 1 fő esetében
a tanulmányi eredménytől függetlenül is lehetőséget szeretne adni annak is, aki bármely
művészeti ág vagy a sport területén kimagasló teljesítményt ért el. Így évente összesen
8 fő részesülne Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjban .
- Az ösztöndíj mértékét a középiskolások esetében 5.000.-Ft/fő/hó, a felsőfokú
tanulmányokat folytató hallgatók esetében 10.000.-Ft/fő/hó összegben javasolja
megállapítani a Munkacsoport. A támogatási összeg mértékének megállapításnál
figyelembe vettük a NAV tájékoztatóját – az adózás figyelembe vételével - , miszerint
annak is aki adja és annak is aki kapja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII törvény 1. sz. Mell. 3.3 alapján a mindenkori minimálbér 50%-áig adómentes.
- Az ösztöndíj folyósításának meghatározása: az ösztöndíjat elnyert hallgatók számára
két részletben kerül utalásra - az első 5 havi részt az adott év december 31. időpontig, a
második öt havi részt március 31. időpontig a pályázó által megadott
bankszámlaszámra.
A Munkacsoport a pályázati feltételnek az alábbiakat javasolja meghatározni:
- a középiskola korosztálynál minimum 4,5 –es tanulmányi átlag igazolása, valamint 1
pályamunka/témadolgozat címe, melyet a pályázó max. 1500 karakteres témavázlattal
együtt ad be, és a helyesen kitöltött pályázati adatlap. A pályázatoknál előnyt
élvezhetnek azok a munkák, melyek Szentgotthárd Város fejlődésének érdekében a
jövőben hasznosíthatók. A pályázatnál a középiskolásoknál az elbírálást segítve
további előnyként értékeli majd a bíráló bizottság:
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-

 a már megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt,
 a versenyeken való részvétel és az elért versenyeredmények felsorolását,
 a kimagasló tanulmányok mellet a művészet, sport terén nyújtott szintén
kimagasló teljesítmény igazolását, valamint a
 Szentgotthárdon végzett közösségi tevékenység (civil szervezeti tagság,
önkéntes munka) igazolását.
A felsőfokú tanulmányokat folytató pályázóknál tanulmányi átlag nem kerül
meghatározásra, a pályázat benyújtásánál a helyesen kitöltött adatlap mellett a pályázó
1 pályamunka/témadolgozat címét és a hozzátartozó max. 1500 karakteres
témavázlatot ad be.

Az ösztöndíj elbírálásával kapcsolatban a Munkacsoport azt javasolja, hogy a pályázatok
címét és témavázlatát az adott év augusztus 31. időpontig Szentgotthárd Város
Önkormányzatának címezve a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati
és Térségi Erőforrások Csoportjához kell benyújtani 1eredeti példányban, amit a Széll
Kálmán Bizottság bírál el az adott év szeptember 30-i időpontig.
A Munkacsoport javasolja azt is, hogy szűnjön meg az ösztöndíj, amennyiben a pályázó a
rendeletben meghatározottaknak megfelelően az adott év december 31. időpontig nem nyújtja
be a pályázatában vállalt pályamunkáját. Ez esetben a március 31-ig esedékes ösztöndíjrészt
az Önkormányzat nem utalja a pályázó számára, sőt az ösztöndíj első részletének
visszafizetésére kerül sor.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati
rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az eredményről a Képviselőtestületet tájékoztatni:

Előzetes hatásvizsgálat a „Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj” rendelettervezethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törv. 17. § (1) bek. szerint az önkormányzati
rendeletek esetében előzetes hatásvizsgálatot kell végezni és az előzetes hatásvizsgálat
eredményről a Képviselő-testületet tájékoztatni szükséges.
- A rendeletet tervezet társadalmi, gazdasági hatásai:
Társadalmi hatása: új ösztöndíj rendszer bevezetése , mely egyben hiánypótló is az érintett
középiskolások számára, illetve egy további lehetőség a felsőfokú tanulmányokat folytatók
számára.
Gazdasági hatása: az érintett középiskolás tanulók és felsőfokú tanulmányokat folytató
hallgatók tanulmányainak támogatása.
- A rendelet tervezet költségvetési hatása:
2014. költségvetési évben: 320.000.-Ft
2015. költségvetési évtől évente : 550.000.-Ft
- A rendelet tervezet környezeti , egészségi következményei:
A rendelet tervezetnek környezeti , egészségi következményei nincsenek.
- A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
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A rendelet tervezet elfogadása esetén az adminisztratív terhek növekedni fognak, hiszen a
pályázatokat fogadni kell, illetve azokat a döntéshozók elé kell terjeszteni, majd az eredményt
ki kell hirdetni, az ösztöndíjat elnyertekkel szerződést kell kötni és annak teljesülését
figyelemmel kell kísérni – mindez jelent adminisztrációs terheket.
- Egyéb hatás:
A rendelet tervezet elfogadásának egyéb hatása nincs.
- A rendelet tervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek biztosítása:
A rendelet tervezet elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, és
tárgyi feltételt, a pénzügyi feltétel biztosítása az adott költségvetési év költségvetésében
tervezhető.
-A jogszabály – helyi rendelet megalkotásának szükségessége:
A Képviselő-testület arról döntött , hogy Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendeletet alkot a
Szentgotthárdon tanuló 11. és 12. évfolyamos középiskolások, valamint a szentgotthárdi
lakóhellyel rendelkező
felsőoktatásban tanulmányokat folytatók számára.A rendelet
elfogadására jogszabály nem kötelez bennünket.
-A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nincsenek következmények. Illetve az ösztöndíj
bevezetése nélkül Szentgotthárd Város Önkormányzata nem ismeri meg a rendelet
tervezetben érintett tanulóifjúság Szentgotthárdot érintő jövőbeni javaslatait, elképzeléseit,
melyeket egyes területeken hasznosítani tudnak.
Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelettervezet
megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen!

Szentgotthárd, 2014. január 20.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának
…/…. (……. ) Önkormányzati rendelete
a „Széll Kálmán „ tanulmányi ösztöndíjról

Szentgotthárd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32.cikk ( 2 ) bekezdése alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§ 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. évfolyamos középiskolai tanulók tanulmányait
és eredményeit elismerje, akik kimagasló tanulmányi eredménnyel
rendelkeznek a
szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, illetve a szentgotthárdi III. Béla
Szakközépiskola és Kollégiumban,
b) Az ösztöndíj másik célja az, hogy azon 11. és 12. évfolyamos középiskolai tanulók
eredményeit elismerje, akik a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, illetve a
szentgotthárdi III. Béla Szakközépiskola és Kollégiumban tanulmányi eredménytől
függetlenül rendkívüli kimagasló eredményt értek el valamely tanulmányi- , művészeti-, és
sport 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. évfolyamos középiskolai tanuló , aki
kimagasló tanulmányi eredményével – minimum 4,5-es átlag - illetve saját szakterületén
kimagasló eredményt ér el
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.
2.§ 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 felsőoktatásban tanulmányokat
folytatók körében.

3.§ Az ösztöndíj időtartama, mértéke és folyósítása
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(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 5.000.-Ft/hó, a főiskolai/egyetemi
tanulmányokat folytató pályázók számára 10.000.-Ft/hó.
(3) Az ösztöndíj folyósítása:
mind a középiskolások, mind a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók számára az első 5
havi rész december 31-ig, a második 5 havi rész március 31-ig; a pályázó által megadott
bankszámlaszámra utalással.
4.§ Pályázatok benyújtásának rendje
(1)A Széll Kálmán ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást Szentgotthárd
Város Önkormányzata a helyben szokásos módon évente május 31-ig teszi közzé.
(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.
5.§ 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.
6.§ A pályázatok elbírálása
(1) A beérkező pályázat címéről és a hozzákapcsolódó témavázlatról Szentgotthárd Város
Önkormányzata Képviselő- testülete által felállított Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság zárt

6

ülésen dönt. A Bizottság tagjai sorából elnököt választ, a működési szabályait saját maga
fogadja el.
(2) A középiskolai pályázók esetében a Bizottság az érintett iskola igazgatója véleményét
kikéri.
(3) A
-

középiskolai pályázóknál az elbírálásnál előnyt jelent és a pályázathoz csatolandó:
megszerzett nyelvvizsga bizonyítvány másolata,
versenyeken való részvétel és az elért versenyeredmények felsorolása,
a kimagasló tanulmányok mellet a művészet, sport terén nyújtott szintén kimagasló
teljesítmény hivatalos igazolása,
- 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.
7.§ 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.
8.§ Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése

7

(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.
9.§ Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet 2014. április 01. napján lép hatályba.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:
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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
másolata)

elért tanulmányi eredmény ( bizonyítvány
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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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Indokolás a Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelethez:
A rendelet tervezet a Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet alkotását szabályozza,
mellyel a képviselő-testület helyi tanulmányi ösztöndíjat alapít. Egyrészt azon 11. és 12.
évfolyamos középiskolai tanulók számára , akiknek más ösztöndíjrendszerben nincs
lehetőségük pályázni, más részt azon felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatóknak,
akik nem szociálisan rászorultak és elesnek az erre épülő pályázati lehetőségektől.
Rendelet részletes indoklása:
1.§:
Tartalmazza a rendelet célját.
2.§:
Részletesen meghatározza a támogatottak számát a középiskolai tanulmányokat folytató
tanulók és a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esetében.
3.§:
Meghatározásra kerül az ösztöndíj időtartama, mértéke külön a középiskolásokra és külön a
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatókra, illetve az elnyert ösztöndíj folyósításának
rendje.
4.§:
Meghatározza a pályázók által benyújtandó pályázattal kapcsolatos elvárásokat: benyújtás
helyét, pontos idejét, a pályázat címével kapcsolatos további témadolgozat benyújtásának
határidejét.
5.§:
Tartalmazza a pályázat kötelező tartalmi elemeit.
6.§:
Meghatározza az elbírálással kapcsolatos feladatokat, határoz az elbíráló szervről, az elbírálás
módjáról , meghatározza az elbírálásnál előnyt jelentő tételeket.
7.§:
Az ösztöndíjat elnyert pályázók részletes feladatait tartalmazza.
8.§
Tartalmazza az ösztöndíj megszüntetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályozásokat.
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