Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018. (XII.14.)
önkormányzati rendelete
középiskolai tanulmányi ösztöndíjról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Hantos Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) középiskolai
tanulmányi ösztöndíjat (a továbbiakban: ösztöndíj) alapít.
(2) Az ösztöndíj a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as tanévben kerül meghirdetésre.
(3) Az ösztöndíj kizárólagos pénzügyi forrása az EFOP-3.9.2-16-2017-00002 kódszámú, „Új
Humanizmus – Humán Kapacitás Fejlesztése Sárbogárd Térségében” elnevezésű projektben
az erre a célra rendelkezésre álló keretösszeg.
1. Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei
2. § (1) Ösztöndíjban részesíthető az az adott tanév kezdetén hantosi lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező tanuló, aki
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti gimnáziumi,
szakgimnáziumi vagy szakközépiskolai képzésben tanul,
b) nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt,
c) beiratkozott a 9-14. évfolyamok valamelyikére,
d) a pályázat benyújtását megelőző tanév végén a tanulmányi átlaga legalább 3,51 volt,
e) nem felnőttoktatásban vesz részt, és
f) nyilatkozatával igazolja, hogy más tanulmányi ösztöndíjban nem részesül.
(2) Az ösztöndíjban tanévenként összesen 5 fő részesíthető.
2. Az ösztöndíj pályázat
3. § (1) Az ösztöndíj elnyerésére pályázatot kell kiírni.
(2) A pályázati felhívást a polgármester a 2018/2019-es tanév tekintetében 2018. december
31. napjáig, a 2019/2020-as tanév tekintetében a tanév kezdetét követően, de legkésőbb 2019.
szeptember 30. napjáig írja ki.
(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell
a) a pályázat benyújtásának módját,
b) a pályázat benyújtásának határidejét,
c) a pályázati határidő elmulasztásának jogkövetkezményét,
d) a pályázat elbírálásának határidejét,
e) az ösztöndíj havi összegét, és
f) a jogalap nélkül felvett ösztöndíj visszafizetésének kötelezettségére történő utalást.
(4) A pályázati kiírást közzé kell tenni Hantos Községi Önkormányzat hivatalos honlapján és
a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján. A pályázat – a minél szélesebb
körű megismerhetőség céljából – az előzőeken túlmenően egyéb módokon is közzétehető.
4. § (1) Az ösztöndíj iránti pályázatot az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.

(2) A pályázat benyújtásának határidejét a polgármester a pályázati kiírásban határozza meg
akként, hogy az legfeljebb a pályázat kiírásának napját követő harminc nap lehet. A
pályázatnak legkésőbb a határidő utolsó napján meg kell érkeznie a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatalba. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(3) A pályázathoz csatolni kell
a) a pályázó érvényes személyazonosító igazolványának és a lakcímet igazoló hatósági
igazolványának másolatát,
b) 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást a tanuló évfolyamáról,
c) az előző lezárt tanév év végi bizonyítványának másolatát,
d) Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (a továbbiakban: OSZTV) vagy a Szakma
Kiváló Tanulója versenyen (a továbbiakban: SZKT) való részvétel esetén a versenyen
elért eredményt igazoló irat másolatát, amennyiben a pályázó ilyennel rendelkezik,
e) amennyiben a pályázó ilyennel rendelkezik, a legalább A2 szintű, államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
f) amennyiben a pályázó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, továbbá,
ha határozatban megállapított hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek
minősül, az ezekről szóló véglegessé vált határozat másolatát.
(4) Az OSZTV-n vagy az SZKT-n elért eredmény az ösztöndíj pályázat során egy
alkalommal, a versenyen való részvételt közvetlenül követő pályázati eljárás során
érvényesíthető.
5. § Érvénytelen a pályázat, amennyiben
a) azt a 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek meg nem felelő tanuló nyújtotta be,
vagy
b) a pályázati határidő lejártát követően érkezik be a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatalba, vagy
c) nem az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, vagy
d) a pályázó nem csatolta az 4. § (3) bekezdés a) - c) pontja szerinti iratokat, vagy
e) a pályázó nem járult hozzá a pályázati eljárásban közölt adatainak kezeléséhez.
3. A pályázat elbírálása
6. § (1) A pályázók között a képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő 30 napon
belül a 2. melléklet szerinti pontozási rend alapján sorrendet állapít meg.
(2) A pályázati eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség. Amennyiben a pályázó a 1.
melléklet szerinti formanyomtatvánnyal együtt nem csatolja a 4. § (3) bekezdés d) - f) pontja
szerinti okiratok eredeti vagy másolati példányát, a pontszámításnál az okirattal nem
alátámasztott pontszámot figyelmen kívül kell hagyni.
(3) A pályázat nyertese az öt legmagasabb pontszámot elérő tanuló. A pályázók közötti
pontegyenlőség esetén a jobb tanulmányi átlaggal rendelkező tanuló részesül ösztöndíjban.
Azonos tanulmányi átlaggal rendelkező tanulók közül a képviselő-testület sorsolást követően
dönt az ösztöndíjban részesíthető pályázó személyéről.
(4) Az ösztöndíj pályázat eredményét a polgármester a képviselő-testület döntését követő 15
napon belül állapítja meg.
(5) A polgármester a pályázat eredményéről írásban értesíti a pályázót.
(6) A nyertes pályázóval az Önkormányzat az (5) bekezdés szerinti értesítés kézbesítésétől
számított 15 napon belül a rendelet 3. melléklete szerinti ösztöndíj-szerződést köt.
4. Az ösztöndíj összege és folyósítása

7. § (1) Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 15.000,- Ft. Az ösztöndíj folyósítása banki
átutalás útján történik.
(2) Az ösztöndíj pályázati eljárásonként 10-10 hónapra, az adott tanév tekintetében
szeptembertől júniusig folyósítandó.
(3) Az ösztöndíj folyósítása az ösztöndíj-szerződés megkötésének időpontját követő hónaptól
havonta, a tárgyhónap 15. napjáig történik.
(4) A pályázati eljárás lefolytatása előtti hónapokra járó ösztöndíj egy összegben, a 6. § (6)
bekezdés szerinti szerződéskötést követő 15 napon belül kerül átutalásra.
5. Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése
8. § (1) Az ösztöndíjra való jogosultság megszűnik, amennyiben
a) a tanuló a 6. § (5) bekezdése szerinti értesítéstől számított 15 napon belül nem köti
meg az ösztöndíj-szerződést,
b) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a tanulói jogviszony megszűnik vagy
c) a tanuló a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tanulói jogviszony megszűnésének napjától
nem jár ösztöndíj. A tanuló a számára a tanulói jogviszonya megszűnésének napját követő
időszakra átutalt, jogalap nélkül felvett ösztöndíjat köteles visszafizetni.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a tanuló számára a valótlan adatközlésnek a
Polgármester tudomására jutásától kezdődően nem jár ösztöndíj, és a tanuló a számára ezen
időpontig átutalt, jogalap nélkül felvett ösztöndíj teljes összegét köteles visszafizetni.
9. § (1) A jogalap nélkül felvett ösztöndíj visszafizetésének elrendeléséről a Polgármester
dönt.
(2) Az ösztöndíjat egy összegben, a visszafizetése elrendeléséről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 30 napon belül kell visszafizetni.
(3) Amennyiben valamely, az ösztöndíjra jogosult tanulónak ezen jogosultsága a 8. § (1)
bekezdése alapján megszűnik, úgy az adott tanév még hátralévő részére, töredék időszakra új
pályázati kiírás nem írható ki.
6. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fischer József
polgármester

dr. Ambrózi Sándor
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2018.12.14. napján kihirdettem.

dr. Ambrózi Sándor
jegyző

1. melléklet a 10/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATI ADATLAP A KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI
ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉHEZ
1. A PÁLYÁZÓ AZONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK:
1.1. NÉV: …………………………………………………………………………………..
1.2. SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: …………………………………………………………………
1.3. ANYJA NEVE: ………………………………………………………………………….
1.4. TAJ: ……...……………………………………………………………………………
1.5. LAKÓHELYE: ………………………………………………………………………….
1.6. TELEFONSZÁMA, E-MAIL CÍME: ………………………………………………………..

2. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL FOLYTATOTT TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ ADATOK:
2.1. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: …………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
2.2. ÉVFOLYAM: …………………………………………………………………………….

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSE ESETÉN AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK:
3.1. A BANKSZÁMLÁT VEZETŐ PÉNZINTÉZET NEVE. ………………………………………….
3.2. A BANKSZÁMLA SZÁMA: …………………………………………………………………
3.3. SZÁMLATULAJDONOS NEVE: ………………………………………………………………

4. AZ ÖSZTÖNDÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK:
4.1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ TANÉV ÉV VÉGI TANULMÁNYI ÁTLAGA
(MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM JEGYEK NÉLKÜL): ………………….
4.2. OSZTV-N VAGY SZKT-N VALÓ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ ADATOK:
4.2.1 AZ ÁGAZAT/SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: …………………………………….
4.2.2 A VERSENY IDŐPONTJA: ………………………………………………………….
4.2.3 AZ ELÉRT HELYEZÉS: …………………………………………………………….

4.3. NYELVVIZSGA BIZONYÍTVÁNY (TÖBB NYELVVIZSGA ESETÉN MINDEGYIK):
4.3.1 NYELV: …………………………………………………………………………..
4.3.2 SZINT: ……………………………………………………………………………
4.3.3 KIÁLLÍTÓ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: …………………………………………...
4.3.4 BIZONYÍTVÁNY SZÁMA: …………………………………………………………..

PÁLYÁZATHOZ CSATOLT MELLÉKLETEK
KÉRJÜK JELÖLNI.):

5. A

1. ÉRVÉNYES

SZEMÉLYI
IGAZOLVÁNY MÁSOLATA,

AZONOSÍTÓ

(A

CSATOLT MELLÉKLETEKET ALÁHÚZÁSSAL

IGAZOLVÁNY

ÉS

LAKCÍMET

IGAZOLÓ

HATÓSÁGI

2. 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI ISKOLALÁTOGATÁSI IGAZOLÁS,
3. AZ ELŐZŐ LEZÁRT ÉV ÉVVÉGI BIZONYÍTVÁNY MÁSOLATA,
4. NYELVVIZSGA BIZONYÍTVÁNY MÁSOLATA,
5. A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA, HOGY MÁS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJBAN NEM RÉSZESÜL.
6. RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE, HÁTRÁNYOS, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS
HELYZETRE VONATKOZÓ OKIRATOK

A PÁLYÁZÓ ÁLTAL BECSATOLT MELLÉKLETEK SZÁMA ÖSSZESEN: ………………

BÜNTETŐJOGI

FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY AZ ÁLTALAM MEGADOTT

ADATOK A VALÓSÁGNAK MEGFELELNEK.

HOZZÁJÁRULOK

AHHOZ, HOGY A PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN KÖZÖLT ADATAIMAT A

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

NAGYLÓKI

NYILVÁNTARTÁSBA VEGYE, ÉS AZOKAT A PÁLYÁZATI

ELJÁRÁS SORÁN, VALAMINT A PÁLYÁZAT ELNYERÉSE ESETÉN AZ ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS
IDŐTARTAMA ALATT A GDPR, VALAMINT AZ ADATVÉDELEMRE- ÉS KEZELÉSRE VONATKOZÓ
JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRTAK ALAPJÁN KEZELJE.

HANTOS, …………………………………………………………
………………………………………
PÁLYÁZÓ ALÁÍRÁSA

……………………………………
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ALÁÍRÁSA

2. melléklet a 10/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT PONTOZÁSI RENDSZERE
1. A tanulmányi átlag számítása:
1.1. A tanulmányaikat 9. évfolyamon kezdő tanulók pályázata esetén a 8. év végi
érdemjegyek számtani átlaga, egyéb esetben a pályázat benyújtását megelőző év végi
bizonyítványban szereplő érdemjegyek számtani átlaga. A tanulmányi átlagba a
magatartás és a szorgalom jegyek kivételével az év végi bizonyítványban szereplő
valamennyi érdemjegy beleszámít.
1.2. A tanulmányi átlagokhoz tartozó pontszámok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Tanulmányi átlag
4,76-5,00
4,51 -4,75
4,26-4,50
4,01 -4,25
3,75-4,00

B
Pontszám
5
4
3
2
1

2. OSZTV-n vagy SZKT-n elért eredmény:

1.
2.
3.
4.

A
Helyezés
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés

B
Pontszám
3
2
1

3. Nyelvismeret (nyelvvizsga-bizonyítványonként, de ugyanazon nyelvből csak egy, a
legmagasabb szintű bizonyítvány vehető figyelembe):

1.
2.
3.
4.
5.

A
Államilag elismert nyelvvizsga
bizonyítvány szintje
A2 szint
B1 szint
B2 szint
C1 szint

B
Pontszám
1
2
3
4

4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet (csak
az egyik, a legmagasabb pontszámú körülmény vehető figyelembe):
A

B

1.

Határozat típusa

Pontszám

2.

rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény
hátrányos helyzet
halmozottan hátrányos helyzet

1

3.
4.

2
4

3. melléklet a 10/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
K Ö Z É PISK O L AI ÖS Z T Ö ND Í J -S Z E RZŐ DÉ S
amely létrejött egyrészről Hantos Községi Önkormányzat (székhely: 2434 Hantos, Nagylóki
út 3, képviseli: Fischer József polgármester), mint Támogató – (a továbbiakban:
Önkormányzat),
másrészről ……………………. (szül. név.: ……………………szül. hely, idő:
…………………… an.: ………………………. TAJ: ……………………………..
adóazonosító jel: ……………………….. lakóhely: ………………………………), mint
ösztöndíjban részesülő tanuló (a továbbiakban: Tanuló, jelen szerződést kötő felek a
továbbiakban együtt: Szerződő felek) között alulírott helyen és időben az alábbi tartalommal:
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a középiskolai tanulmányi ösztöndíjról
szóló …/… . (… . … .) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) középiskolai
ösztöndíjat alapított, melyre a Rendelet rendelkezéseinek megfelelően Hantos Községi
Önkormányzat Polgármestere ………………………... napjáig pályázati felhívást írt ki.
2. A Tanuló a pályázati felhívásra benyújtotta a pályázatát, amely Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete … határozata értelmében támogatást nyert, ezért részére az
Önkormányzat a Rendelet 7. § alapján, a …/… tanév időtartama alatt szeptember-június
időszakra, azaz mindösszesen 10 hónapra havi 15.000- Ft azaz tizenötezer forint középiskolai
ösztöndíjat – továbbiakban: Ösztöndíj – nyújt.
3. Az Ösztöndíj Hantos Községi Önkormányzat ………………………………. számú
költségvetési elszámolási számlájáról kerül átutalásra a Tanuló által megjelölt,
…………………………… nevén lévő ……………………………. -nél vezetett
……………………………………… számú számla javára.
4. Az Ösztöndíj összege az alábbi ütemezés szerint kerül folyósításra:
3.1. a jelen ösztöndíj-szerződés megkötését követő 15 napon belül a támogatott tanév már
eltelt részére járó ösztöndíj egy összegben kerül átutalásra;
3.2. az ösztöndíj-szerződés megkötését követő hónaptól az ösztöndíj a támogatási időszak
végéig havonta, tárgyhóban kerül átutalásra a tárgyhó 15. napjáig.
5. Az Ösztöndíjra való jogosultság megszűnik, amennyiben a Tanuló:
a) Rendelet a 6. § (5) bekezdése szerinti értesítéstől számított 15 napon belül nem köti
meg az ösztöndíj szerződést,
b) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a tanulói jogviszonya megszűnik vagy
c) a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt.

6. A Tanuló kötelezettséget vállal arra, hogy a tanulói jogviszonyának megszűnését, valamint
jelen ösztöndíj-szerződéssel érintett adataiban bekövetkezett változást a megszűnést, ill. a
változást követő 15 napon belül bejelenti a Nagylóki Önkormányzati Hivatalhoz.
7. Amennyiben a Tanuló tanulói jogviszonya az Ösztöndíj folyósításának időtartama alatt
megszűnik, vagy a Tanuló a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt, akkor a jogalap
nélkül felvett Ösztöndíj összegét a Tanuló köteles egy összegben, a visszafizetés
elrendeléséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül visszafizetni.
8. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel létrejött jogviszonyból keletkező bármely
jogvita eldöntésére a Sárbogárdi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen
a Rendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az
irányadók.
Jelen ösztöndíj-szerződést – mely 4, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban
készült, 2 oldalból, valamint 8 pontból áll – Szerződő felek képviselői annak elolvasása,
közös értelmezése, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyólag aláírták.
Hantos, 20………………………….

………………………………..
Hantos Községi Önkormányzat
képv.: Fischer József polgármester
Támogató

………………………………..
Tanuló

………………………………..
pénzügyi ellenjegyzés

………………………………..
Tanuló törvényes képviselői

