Tárgy: „Széll Kálmán” tanulmányi ösztöndíj rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. október 27-i ülésére
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2014-ben ösztöndíjat alapított, Széll Kálmán tanulmányi
ösztöndíjat néven, amellyel a helyi középiskolákban tanuló (Szent Gotthárd Gimnázium, illetve
a VMSZC III. Béla Technikum és Kollégium) illetve szentgotthárdi lakhellyel rendelkező
felsőoktatásban résztvevő diákokat támogat évről évre. A beérkezett pályázatok elbírálását a
Széll Kálmán Bizottság végzi, amelynek utóbbi üléseken merült fel pár konkrét javaslat a
rendelet módosításával kapcsolatban, amit jelen előterjesztés tartalmaz. A jövő évi pályázati
felhívást a rendeletnek megfelelően március 31-ig közzé kell tenni a város megfelelő fórumain,
ezért szükséges előtte a rendeletet módosítani. (A legutóbbi változás 2016-ban történt a
rendelettel kapcsolatban.)
A Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság a korábbi évek tapasztalatai alapján összegezte az
ösztöndíjjal kapcsolatos észrevételeit, ezek alapján a javaslatai a következők:
• A helyi középiskolák neveinek aktualizálása.
• A középiskolai pályázók esetében kerüljön be a rendeletbe a 13. évfolyam is, mivel a
jelenlegi szabályozásban a III. Béla 13. évfolyamos tanulói nem nyújthatnak be
pályázatot.
• A pénzügyi iroda kérése volt, hogy az első 5 havi utalás határidejét módosítsuk január
10-re, mivel könyvelés technikai szempontból, illetve a szerződések késői visszaérkezése
miatt ez megfelelőbb számukra.
• Felmerült az ösztöndíj mértékének emelése is a következő évtől, erre a Bizottság az
alábbi összegeket javasolja: középiskolásoknál 6.000,- Ft/hó (tehát + 1000,- Ft/hó),
felsőoktatásban tanulók 12.000,- Ft/hó (tehát + 2.000,- Ft).
• A tanulmányi átlag tekintetében 4,5-ről 4,2-re csökkenne a minimum tanulmányi átlag,
de a beadást követően elsődlegesen az átlag rangsorolna.
• Amennyiben egy adott kategóriában nem érkezik megfelelő számú pályázat legyen
lehetőség a pályázatot meghosszabbítani.
A rendelet módosításának társadalmi, gazdasági hatásai:
Társadalmi hatása: az érintett korosztály tekintetében bővülne a pályázati jogosultak köre.
Gazdasági hatása: A jövő évi költségvetésben magasabb összeget kell betervezni az ösztöndíj
emelés jóváhagyása esetén.
A rendelet módosításának költségvetési hatása:
Az emelés jóváhagyása esetén a további években kell magasabb összeget biztosítani.
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 módosítás elfogadása esetén a jelenlegi adminisztratív terhek nem fognak jelentősen
növekedni.
Egyéb hatás:
A rendelet módosítás elfogadásának egyéb hatása nincs.
A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek biztosítása:
A rendelet módosításának elfogadása és alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti,
tárgyi többlet feltételt az eddigiekhez képest. A pénzügyi feltételek változását jelentheti az emelt
díjazás..
A rendeletmódosításnak elmaradása esetén várható következmények:
A jelenlegi rendelet alapján a VMSZC III. Béla Technikumában és Kollégiumában tanuló 13.
évfolyamos tanulók és a 4,2 átlaggal rendelkező tanulók nem nyújthatnak be pályázatot a
továbbiakban sem.
A módosított rendelet tervezetét az 1. sz. melléklet tartalmazza!
Fentiekre hivatkozva kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a rendelet módosítását az 1.
számú melléklet szerint elfogadni szíveskedjen!
Szentgotthárd, 2021. október 14.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjról szóló 10/2014. (III.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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. §.

A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjról szóló rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„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. 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., 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 elbírálásnál 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.”

2. §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„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. Amennyiben nem érkezik megfelelő számú pályázat az adott kategóriában, a
pályázati határidő meghosszabbítható, a meghosszabbításról és ennek határidőjéről a Széll
Kálmán Bizottság dönt.”

3. §
A Rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ... . év ... hó …-i
ülésén fogadta el.
Kihirdetve:
... . év ... hó ... . napján.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indokolás a rendelettervezethez:
1. §-ához: A helyi középiskolák neve megváltozott, azok aktualizálása szükséges a rendeletben.
A középiskolai pályázók esetében a 13. évfolyammal is bővül a pályázók köre,
mivel a jelenlegi szabályozásban a szakközépiskola 13. évfolyamos tanulói nem
nyújthatnak be pályázatot. A lehetséges pályázók körét szélesíti a 4,2-re csökkentett
minimum tanulmányi átlag is, mint jogosultsági feltétel.
2. §-ához: Amennyiben egy adott kategóriában nem érkezik megfelelő (maximális) számú
pályázat, a módosítás által lehetőség lesz a pályázati határidőt meghosszabbítani.
3. §-ához: Könyvelés technikai szempontokra tekintettel szerencsésebb az első öt havi utalás
határidejének módosítása, illetve az ösztöndíj összegének emelése az ösztöndíj
értékét/népszerűségét növelheti.
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