1

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2015. (IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Siófok Város Ösztöndíjáról, valamint a nemzetközi, országos és megyei tanulmányi
versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete ösztöndíj-támogatást biztosít a
kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, tehetséges siófoki bejelentett állandó
lakóhellyel rendelkező tanulóknak, akik a középiskolai vagy a felsőfokú tanulmányaik
költségeinek viselésére nem, vagy csak részben képesek, valamint a siófoki köznevelési
intézmény (általános iskola, középiskola) tanulói országos és megyei tanulmányi
versenyeken elért kiemelkedő teljesítményeinek, és a felkészítő tanáraik munkájának
elismeréséül díjat alapít.
„Siófok Város Ösztöndíja”
2. § (1) Siófok Város Ösztöndíjában részesíthető az a tanuló, aki legalább egy éve siófoki
bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és
a) nappali tagozaton gimnáziumban, középiskolában, szakiskolában tanulmányokat
folytat, és a (3) bekezdés a) pontja alapján számított tanulmányi eredménye az
elbírálást megelőző félévben a 4,50-es átlagot meghaladta,
b) vagy az első diploma megszerzése érdekében felsőfokú oktatási intézményben,
nappali tagozaton, államilag finanszírozott alapképzésben tanulmányokat folytat és
az első évfolyam első félévét sikeresen befejezte úgy, hogy az elbírálás megelőző
félévben a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott módon számított tanulmányi
átlaga a 4,20-as átlagot meghaladta.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározottakon túl az ösztöndíj odaítélésének
feltétele, hogy a tanuló családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg a
mindenkori minimálbér összegének másfélszeresét és a család nem rendelkezik a lakhatás,
illetve a megélhetés alapvető szükségleteit meghaladó vagyonnal. A jövedelem, család és
vagyon fogalmakra a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §
(1) bekezdés a)-f) pontjaiban szabályozott fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni.
3. § (1) A tanulmányi átlag számításának szabályai:
a) gimnáziumi, középiskolai, vagy szakiskolai tanulmányok esetén a tanulmányi
átlagba nem számítható be a magatartás, szorgalom, ének-zene, technika, rajz és
testnevelés tantárgyakból kapott féléves osztályzat, ezeken kívül valamennyi
oktatott tantárgy félévi osztályzatát alapul kell venni az átlag számításánál úgy
hogy az idegen nyelvből kapott osztályzatot duplán kell számítani és a tantárgyak
osztályzatának összegét kell elosztani a tantárgyak számával (idegen nyelv +2)
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(hagyományos átlag számítás szabálya szerint) a tanulmányi átlag
megállapításához,
b) felsőfokú oktatási intézmény esetén valamennyi oktatott tantárgy félévi
osztályzatát alapul kell venni az átlag számításánál és a figyelembe vehető
tantárgyak osztályzatának összegét kell elosztani a tantárgyak számával
(hagyományos átlag számítás szabálya szerint) a tanulmányi átlag
megállapításához.
(2) A pályázó a tanulmányi átlagát az oktatási intézmény által kiadott dokumentummal
köteles igazolni. Az átlag megállapításánál a bíráló bizottság kizárólag az (1)
bekezdésben meghatározott módon számított átlagot veszi figyelembe, nem az oktatási
intézmény által megadott ösztöndíj átlagot vagy kreditátlagot.
4. § (1)A városi ösztöndíj odaítélése céljából Siófok Város Önkormányzat Képviselőtestülete félévente pályázati felhívást tesz közzé, melynek szövegét a helyben szokásos
módon, hirdetményben, valamint a város honlapján (www.siofok.hu) kell közzétenni.
(2)A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) az ösztöndíj adományozójának megnevezését;
b) az ösztöndíj célját, fő feltételeit;
c) a pályázatok benyújtásának határidejét és helyét.
(3)A pályázathoz mellékelni kell:
a) a tanulmányok folytatását, valamint a tanulmányi eredményt igazoló, az oktatási
intézmény által kiadott dokumentumot,
b) a jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozatot, illetve azokat
igazoló dokumentumokat: hivatalos jövedelemigazolást, illetve a pályázati felhívás
mellékletét képező nyomtatványt a család vagyoni körülményeire vonatkozóan.
(4)A pályázat kiírásának határideje: minden év október 1. napja és február 1. napja.
A pályázat benyújtásának határideje: minden év október 22. napja és február 22. napja.
A pályázat elbírálásának határideje: minden év november 15. napja és március 15. napja.
A pályázatokat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, 8600 Siófok,
Fő tér 1. címre kell benyújtani.
5. § (1) Az ösztöndíj odaítéléséről és összegéről bíráló bizottság dönt. A bíráló bizottság
tagjai: - a Nemzeti Erőforrás Bizottság elnöke és 2 tagja,
- az oktatásért felelős alpolgármester,
- a Nemzeti Erőforrás Bizottság elnöke által szakértőként felkért személy.
(2)Az ösztöndíj odaítélése tanulmányi félévre történik. Első évfolyamon tanulók esetén
ösztöndíj az első tanév második félévétől állapítható meg.
6. § (1) Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi év hónapjaiban gimnázium, középiskola és
szakiskola esetén havi 5000 Ft-ig, felsőfokú oktatási intézmény esetén havi 10 000 Ft-ig
terjedhet.
(2) Az ösztöndíj folyósításáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
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„Oklevél és jutalom a tanulmányi versenyen elért eredményért”
7. § (1) Elismerő oklevélben és a városnapon megrendezésre kerülő ünnepségen egy
alkalommal 5 000,- Ft értékű tárgyjutalomban részesül a siófoki köznevelési intézmény
(általános iskola, középiskola) tanulója illetve a tanulmányi versenyen csapatban részt
vevő tanuló, aki
a) országos tanulmányi versenyen 1-10. helyezést ért el,
b) megyei tanulmányi versenyen 1-3. helyezést ért el.
(2) Elismerő oklevélben és a városnapon megrendezésre kerülő ünnepségen egy alkalommal
10 000,- Ft értékű tárgyjutalomban részesül az (1) bekezdésben megjelölt tanuló illetve a
csapat felkészítő tanára.
(3) A tanévre vonatkozóan, a tanulók és a felkészítő tanár jutalmazására a siófoki
köznevelési intézmény vezetője tesz javaslatot minden év június 30. napjáig.
(4) A tanulmányi versenyen elért eredményért kiosztható jutalom keretösszegét a képviselőtestület az éves költségvetési rendeletében állapíthatja meg, az adott évben kiosztható
egyéni támogatások mértékéről és a támogatott tanulók, felkészítő tanárok személyéről az
5. § (1) bekezdése szerinti bíráló bizottság dönt minden év szeptember 30. napjáig.
Záró rendelkezések
8. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépésével hatályát
veszti a Siófok város ösztöndíjáról szóló 19/1993. (VII. 22.) önkormányzati rendelet.
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk.
jegyző

(A rendelet kihirdetésének napja: 2015.szeptember 25.)

Dr. Lengyel Róbert sk.
polgármester

