PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak nyújtható
önkormányzati támogatásokról szóló 7/2016.(III.25.) számú
önkormányzati rendelete alapján
SIÓFOK VÁROS ÖSZTÖNDÍJA
Az ösztöndíj Bíráló Bizottság által felosztható keretösszeget Siófok Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésében hagyta jóvá

Pályázók köre:
„2. § (1) Siófok Város Ösztöndíjában részesíthető az a tanuló, aki legalább egy éve siófoki bejelentett
állandó lakóhellyel rendelkezik és
a)
nappali tagozaton gimnáziumban, szakközépiskolában (2016 szeptemberétől
szakgimnáziumban), szakiskolában (2016 szeptemberétől szakközépiskolában) tanulmányokat
folytat, és a 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján számított tanulmányi eredménye az elbírálást
megelőző félévben a 4,50-es átlagot meghaladta, vagy
b)
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. § (1) 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, szakközépiskolai (2016 szeptemberétől szakgimnáziumi), vagy szakiskolai (2016
szeptemberétől szakközépiskolai) 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
(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.
A tanulmányi átlag megállapításához (hagyományos átlag számítás szabálya szerint) a figyelembe
vehető tantárgyak osztályzatának összegét kell elosztani a tantárgyak számával.

A tanulmányi átlag megállapításánál a Bizottság nem a kredit átlagot, és nem az intézmény által közölt
ún. ösztöndíj átlagot veszi figyelembe!
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag az ösztöndíjra vonatkozó adatlap kitöltésével a 7/2016.(III.25.) számú
önkormányzati rendeletben meghatározott mellékletekkel együtt lehet benyújtani. Amennyiben a
hiánypótlási felszólítás ellenére is hiányos az űrlap illetve a csatolt mellékletek, úgy a pályázat
elbírálója értékelés nélkül elutasítja azt. A pályázatokat Siófok Város Önkormányzat Képviselőtestületének címezve, 8600 Siófok, Fő tér 1. címre kell benyújtani.

Pályázat benyújtásának részletszabályait a Siófok Város Önkormányzata
Képviselő- testületének 7/2016.(III.25.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza!
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.
Mindkét kategória pályázati űrlapja átvehető a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélszolgálatán 2015. október 1. napjától vagy Siófok Város Honlapjáról letölthető
(www.siofok.hu).
A kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak nyújtható önkormányzati
támogatásokról szóló 7/2016.(III.25.) számú önkormányzati rendelete letölthető a honlapról,
valamint megismerhető a Siófoki KÖH ügyfélszolgálatán.
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.
Pályázatok kezelése:
A pályázatokat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal iktatja és kezeli.
Pályázatok elbírálása:
Az ösztöndíj odaítéléséről és összegéről átruházott hatáskörben a Nemzeti Erőforrás Bizottság dönt.
A pályázat eredményéről írásban kapnak értesítést a pályázók.

