PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ”
megállapítására

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Siófok
Város Ösztöndíjáról, Szakképzési Ösztöndíjáról, valamint az országos és
megyei tanulmányi versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról szóló
32/2016.(XII.19.) számú önkormányzati rendelete alapján
A rendelete célja
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatást biztosítson
a) a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, tehetséges siófoki bejelentett lakóhellyel
rendelkező tanulóknak, akik a középiskolai vagy a felsőfokú tanulmányaik költségeinek viselésére nem,
vagy csak részben képesek, és
b) meghatározott tanulmányi eredményt elért, siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkező, nappali
tagozaton, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által fenntartott és működtetett Siófok város
közigazgatási területén működő, Siófoki Szakképzési Centrumban nappali tagozaton tanulóknak,
amennyiben meghatározott hiányszakmákban folytatják a tanulmányaikat.
A rendelet célja továbbá, hogy az országos és megyei tanulmányi versenyeken, diákolimpián és
minisztérium által meghirdetett és támogatott országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyeken
kiemelkedő teljesítményt nyújtó siófoki közoktatási intézmények tanulóinak és a felkészítő tanáraik
munkájának elismeréséül díjat alapítson Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
Pályázók köre
1. Szakképzési Ösztöndíjban (a továbbiakban ösztöndíj) részesülhet az a
a) meghatározott helyi hiányszakmában nappali tagozaton szakképző évfolyamon tanulmányokat
folytató, a pályázati felhívás közzétételének időpontjában siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkező
tanuló,
b) a Nemzetgazdasági Minisztérium által fenntartott és működtetett Siófok város közigazgatási területén
működő, Siófoki Szakképzési Centrumban nappali tagozaton szakképző évfolyamon tanulmányait
folytató szakközépiskolai tanuló,
akinek tanulmányi eredménye legalább 3,00 tanulmányi átlagot eléri.
2. Ösztöndíjban részesülhet az az érettségizett meghatározott helyi hiányszakmában nappali
tagozaton szakképző évfolyamon tanulmányokat folytató
a) a pályázati felhívás közzétételének időpontjában siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkező tanuló,

b) a Nemzetgazdasági Minisztérium által fenntartott és működtetett Siófok város közigazgatási területén
működő, Siófoki Szakképzési Centrumban nappali tagozaton szakképző évfolyamon tanulmányait
folytató szakgimnáziumban tanuló,
akinek tanulmányi eredménye legalább 3,00 tanulmányi átlagot eléri.
Egy tanuló csak egy meghatározott helyi hiányszakma, és csak első szakképesítés megszerzése
érdekében folytatott tanulmányok alatt részesülhet Szakképzési Ösztöndíjban.
A „Siófok Város Ösztöndíj” és „Szakképzési Ösztöndíj” iránti pályázatot is beterjesztő pályázó a
választása szerinti ösztöndíjra jogosult.
Szakképzési Ösztöndíj sajátosságai
Meghatározott helyi hiányszakma: minden olyan OKJ számmal rendelkező, iskolarendszerben
középfokon oktatott szakma, amelyet Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testület átruházott
hatáskörében a Nemzeti Erőforrás Bizottság a helyi hiányszakmák körébe sorol.
Tanuló: az a szakközépiskolai és szakgimnáziumi tanuló - az ágazat szerinti képzés 9-12- évfolyamán
tanulók kivételével -, aki az első, az adott tanévre vonatkozó meghatározott helyi hiányszakmák körébe
tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben vesz
részt.
A Nemzeti Erőforrás Bizottsága minden év május 31-ig dönt a helyi hiányszakmák körének
meghatározásáról, módosításáról a következő tanévre vonatkozóan.
A már korábban meghatározott helyi hiányszakmában folytatott tanulmányok jogcímén odaítélt
Szakképzési Ösztöndíj folyósítható ezen tanulmányok befejezéséig, amennyiben a tanuló a rendeletben
foglalt egyéb feltételeknek megfelel és a jogosultsága folyamatosan fennáll.
A következő tanévben érvényes meghatározott helyi hiányszakmák körét a helyben szokásos módon,
hirdetményben, Siófok város honlapján (www.siofok.hu) és a szakképző iskolák honlapjain kell
közzétenni minden év június 30-ig.
Nem részesülhet ösztöndíjban
a) ha a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben valamely tantárgyi osztályzataként elégtelen
érdemjegyet kapott, vagy
b) az adott tanévben évfolyamismétlésre kötelezték.
Amennyiben a tanuló a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (4) bekezdés c), e) és
f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés kapott jogerős határozat alapján, a határozat jogerőre
emelkedésének napját magába foglaló tanévben ösztöndíjban nem részesülhet.
A tanuló ösztöndíjra nem jogosult, ha a pályázat beterjesztését megelőző félévben – a tanuló
tanulmányai megkezdése szempontjából első szakképző évfolyam első féléve kivételével – keletkezett
igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát. A számításnál az elméleti és a gyakorlati igazolatlan
mulasztások óraszámát együtt kell figyelembe venni.

Tanulmányi átlag számítása
Szakközépiskolai tanulók esetében a 9. osztály első félévében az általános iskola 7-8. évfolyamain
kapott bizonyítvány tanév végi tanulmányi átlagait kell figyelembe venni. Az átlagba minden beírt
tantárgy eredménye beleszámít, beleértve a magatartás és szorgalom osztályzatokat is. Azon
szakközépiskolai tanulók esetében, akik számára a szakképzésről szóló törvény szerint az
előképzettségük figyelembe vételével a képzési idő lerövidíthető, az első félévben a megelőző
tanévben, a középfokú oktatási intézményben kapott bizonyítvány félévi és tanév végi tanulmányi
átlagait kell figyelembe venni. Minden további félévben az előző félév tanulmányi átlagát kell figyelembe
venni, beleértve a magatartás és szorgalom osztályzatokat is.
Szakgimnáziumi tanulók esetében az érettségit követő 13. évfolyam első félévében a középiskola 11.12. évfolyamain kapott bizonyítvány félévi és tanév végi tanulmányi átlagait kell figyelembe venni. Az
átlagba minden beírt tantárgy eredménye beleszámít, beleértve a magatartás és szorgalom
osztályzatokat is. Minden további félévben az előző félév tanulmányi átlagát kell figyelembe venni,
beleértve a magatartás és szorgalom osztályzatokat is.
Az átlag megállapításánál a Nemzeti Erőforrás Bizottság kizárólag az oktatási intézmények által
megadott adatokból, a rendeletben meghatározott módon számított átlagot veheti figyelembe.
Szakképzési Ösztöndíj iránti pályázathoz mellékelni kell
Az ösztöndíj iránti pályázathoz mellékelni kell:
a) az iskolalátogatási igazolást,
b) a tanulmányi eredményt tartalmazó, az egyes tanévekre vonatkozóan meghatározott tanév végi
bizonyítvány, vagy félévi értesítő másolatát, valamint a tanulmányi eredményt igazoló, az oktatási
intézmény által kiadott dokumentumot,
c) a tanulmányi szerződés másolatát (amennyiben ilyennel rendelkezik),
d) az iskola igazolását az igazolatlan mulasztás tényéről és mértékéről, vagy annak fenn nem állásáról,
e) a rendelet szerinti pályázati adatlapot.
A pályázat benyújtásának módja
A pályázatokat kizárólag az ösztöndíjra vonatkozó adatlap kitöltésével az önkormányzati rendeletben
meghatározott mellékletekkel együtt lehet benyújtani.
A pályázatot Siófok Város Képviselő-testületének Nemzeti Erőforrás Bizottságához, a 8600 Siófok, Fő
tér 1. címre kell benyújtani.
Pályázatok elbírálása
Az ösztöndíj odaítéléséről és összegéről átruházott hatáskörben a Nemzeti Erőforrás Bizottság dönt
2017. március 31-ig. Az ösztöndíj odaítélése tanulmányi félévre történik.
A döntésről az ösztöndíjban részesülő tanuló, kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselő a választása
szerint postai vagy elektronikus úton kerül értesítésre.

Az ösztöndíj folyósításáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A február 1. – június
30. között, az 5 hónapra megállapított ösztöndíj egy összegben kerül átutalásra 2017. április 30.
napjáig.
Az ösztöndíj a pályázó kérelme alapján a pályázatban megjelölt, a tanuló nevére vagy a törvényes
képviselő nevére szóló bankszámlára történő utalással, vagy postai úton folyósítható.
Hiánypótlás
Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtotta be a pályázatát, a pályázat kiírója hiánypótlásra szólítja fel.
A hiánypótlási felhívást a pályázó e -mail címére elektronikus levél formájában küldi.
Amennyiben a hiánypótlási felszólítás ellenére is hiányos az űrlap illetve a csatolt mellékletek, úgy a
pályázat elbírálója értékelés nélkül elutasítja azt.
Ösztöndíj visszafizetési kötelezettség
Amennyiben a tanuló a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (4) bekezdés c), e) és
f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés kapott jogerős határozat alapján, a már kiutalt ösztöndíjat
köteles visszafizetni a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül.
Valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett már kiutalt ösztöndíjat a
tanuló köteles visszafizetni a folyósító szerv részére az erről szóló értesítésben megjelölt határidőig a
jegybanki alapkamat összegével növelten.
Pályázat benyújtásának részletszabályait a Siófok Város Önkormányzata Képviselő- testületének
32/2016.(XII.19.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza!

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 1.
A pályázati felhívásban meghatározott jogvesztő benyújtási határidőt követően
érkezett pályázat alapján ösztöndíj nem adható.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.
Mindkét kategória pályázati űrlapja átvehető a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélszolgálatán 2017. február 17. napjától vagy Siófok Város Honlapjáról letölthető
(www.siofok.hu).
A Siófok Város Ösztöndíjáról, Szakképzési Ösztöndíjáról, valamint az országos és megyei tanulmányi
versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról szóló 32/2016.(XII.19.) számú önkormányzati
rendelete letölthető a honlapról, valamint megismerhető a Siófoki KÖH ügyfélszolgálatán.
Pályázatok kezelése:
A pályázatokat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal iktatja és kezeli.

