Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete
a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról
és a tanulók utazási támogatásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.
Általános rendelkezések, a rendelet hatálya
1. § (1) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korszerű és versenyképes helyi
középfokú oktatás színvonalának megőrzése, fejlesztése, és ezáltal a városi ipari park és a
helyi gazdaság fejlődésének előmozdítása és a tanulók városunkban maradásának elősegítése
érdekében városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjat (a
továbbiakban: ösztöndíj) alapít.
(2) Ösztöndíj iránti kérelmet - jövedelmi helyzettől függetlenül - az a tanuló nyújthat be, aki
oroszlányi székhelyű gimnáziumban, szakgimnáziumban vagy szakközépiskolában (vagy más
településen székhellyel rendelkező gimnázium, szakgimnázium, vagy szakközépiskola
oroszlányi tagintézményében vagy oroszlányi telephelyén) nappali rendszerű képzésben
folytat tanulmányokat és nem áll a (3) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
(3) Nem részesülhet ösztöndíjban:
a) a tanév adott félévében gimnáziumi tagozaton az a tanuló, aki az azt megelőző félévben
4,00 alatti tanulmányi átlageredményt ért el; szakgimnáziumi tagozaton az a tanuló, aki az
azt megelőző félévben 3,70 alatti tanulmányi átlageredményt ért el, a tanév adott félévében
az a szakközépiskolai tanuló, aki az azt megelőző félévben 3,01 alatti tanulmányi
átlageredményt ért el,
b) a tanév ismétlésére kötelezett tanuló, a megismételt tanév I. félévének időtartama alatt,
c) a tanuló az adott tanévben, attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a
tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a gimnáziumi és
szakgimnáziumi tanulók esetén az 5 órát, szakközépiskolai tanulók esetén a 10 órát,
d) a tanuló az adott tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (4)
bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló
határozat jogerőre emelkedésének napjától.
e) a tanuló magántanulóként folytatott tanulmányai időtartama alatt
f) aki az ösztöndíj iránti kérelmét elkésetten nyújtja be, illetve a tanulói jogviszony tanév
közbeni létesítése esetén az, aki a tanulói jogviszony kezdetétől számított 15 napon belül
nem nyújtja be az ösztöndíj iránti kérelmét.
(4) Az ösztöndíj - a (2) bekezdésben foglaltak szerint - megilleti azt a tanulót is, aki országos
tanulmányi, országos szakmai versenyen kiemelkedő eredménye alapján az órák látogatása
alól felmentést kapott.
2.
Az ösztöndíj forrása, mértéke
2. § (1) Az ösztöndíj fedezetét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében állapítja meg.

(2) Az 1. § (2) bekezdése szerint ösztöndíjra jogosult tanuló (a továbbiakban: ösztöndíjas tanuló)
ösztöndíjának mértékét félévente kell megállapítani, a tanév második félévében a félévi
értesítőben, a tanév első félévében az előző tanév végi bizonyítványban szereplő osztályzatok
számtani átlagaként - a magatartás és a szorgalom osztályzatok kivételével – meghatározott
tanulmányi eredmény alapján. Amennyiben a tanulónak javítóvizsgát, osztályozóvizsgát vagy
pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozóvizsga,
pótló vizsga letételét követően, annak eredményével együtt kell megállapítani.
(3) Az ösztöndíj mértéke az első gimnáziumi évfolyamon a 2016/2017. tanév első félévében
tanulónként egységesen 5.000 Ft/hó. Az I. évfolyam második félévétől kezdődően és a további
félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
a) 4,00 és 4,50 között van 15.000 Ft/hó
b) 4,51 és 5,00 között van 20.000 Ft/hó
(4) Az ösztöndíj mértéke az első szakgimnáziumi évfolyamon a 2016/2017. tanév első félévében
tanulónként egységesen 10.000 Ft/hó. Az I. évfolyam második félévétől kezdődően és a
további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
a) 3,70 és 3,99 között van 10.000 Ft/hó
b) 4,00 és 4,50 között van 15.000 Ft/hó
c) 4,51 és 5,00 között van 20.000 Ft/hó
(5) Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyamon a 2016/2017. tanév első félévében
tanulónként egységesen 10.000,- Ft/hó. Az első évfolyam második félévétől kezdődően, és a
további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
a) 3,01 és 3,50 között van 15.000 Ft/hó
b) 3,51 és 4,00 között van 20.000 Ft/hó
c) 4,01 és 4,50 között van 25.000 Ft/hó
d) 4,51 és 5,00 között van 30.000 Ft/hó
(6) A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második
félévében folyósított ösztöndíj mértékével. E hónapokra jutó ösztöndíj kifizetése - banki
átutalással - egyidejűleg történik.
(7) A tanulmányi átlageredmény meghatározása során az általános kerekítési szabályok szerint
kell eljárni. Amennyiben a tanuló tudásának félévi vagy év végi minősítése és értékelése során
bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, tanulmányi átlag nem számítható, annak
értéke 1,00.
(8) A (3)-(5) bekezdés szerinti tanulmányi átlageredmény elérését követően, vagy - tanévismétlés
esetén – a megismételt tanévet követően az ösztöndíj a következő félévtől újra megilleti a
tanulót a (3)-(5) bekezdés szerinti mértékben.
(9) Amennyiben a tanuló államilag elismert B1 komplex típusú nyelvvizsgával rendelkezik, a (3)(5) bekezdés szerint meghatározott ösztöndíja a nyelvvizsga-bizonyítvány kiállítását követő
hónaptól 5.000,- Ft-tal nő, minden újabb megszerzett államilag elismert B1 komplex típusú
nyelvvizsga további 5.000,- Ft-al növeli az ösztöndíj mértékét.
(10) Amennyiben a tanuló államilag elismert B2 vagy C1 komplex típusú nyelvvizsgával
rendelkezik, a (3)-(5) bekezdés szerint meghatározott ösztöndíja a nyelvvizsga-bizonyítvány
kiállítását követő hónaptól 10.000 Ft-tal nő, minden újabb megszerzett államilag elismert B2
vagy C1 komplex típusú nyelvvizsga további 10.000 Ft-tal növeli az ösztöndíj összegét.
(11) Amennyiben a tanuló országos tanulmányi (szakmai) versenyen 1-20. helyezést ér el, a (3)(10) bekezdés szerint meghatározotthoz képest további 10.000,- Ft-tal magasabb összegű
ösztöndíjra jogosult, a verseny eredményhirdetésének hónapjától.
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3.
Az ösztöndíj iránti kérelmek benyújtása, elbírálása
3. § (1) Kérelmet a tanuló szeptembertől a következő év januárjáig terjedő időszakra minden év
szeptember 15-ig, a végzős tanuló februártól júniusig, a tanulói jogviszonyban maradó tanuló
februártól augusztusig terjedő időszakra vonatkozóan pedig február 15. napjáig nyújthat be
Oroszlány Város Önkormányzatához a rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon az (5)
bekezdésben meghatározottak szerint.
(2) Amennyiben a tanulói jogviszony a jelen rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a tanév közben
létesül, az ösztöndíj iránti kérelem benyújtásának határideje a tanulói jogviszony létesítését
követő 15. nap. A határidő jogvesztő. A tanuló méltányossági kérelmet nyújthat be a határidő
elmulasztása miatt. A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság a méltányossági kérelmet soros
ülésén elbírálja.
(3) A kérelem benyújtásával a tanuló hozzájárul ahhoz, hogy Oroszlány Város Önkormányzata az
iskolától az ösztöndíjra való jogosultság és az ösztöndíj mértékének megállapításához
szükséges adatait a rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon megkérje, azt nyilvántartsa.
(4) Az ösztöndíj iránti kérelmeket Oroszlány Város Önkormányzatának Művelődési, Oktatási és
Sport Bizottsága bírálja el, a beérkezésüktől számított 20 napon belül.
(5) A kérelem jóváhagyása esetén a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság az ösztöndíj
összegének megállapításáról a támogató nyilatkozatot állít ki a rendelet 1. melléklete szerinti
tartalommal. Gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai ösztöndíj szeptember 1-jétől a
következő év januárig 31-ig terjedő jogosultsági időszakra, valamint a február 1-jétől
augusztus 31-ig terjedő jogosultsági időszakra állapítható meg.
4.
Az ösztöndíj folyósítása
4. § (1) Az ösztöndíjas tanuló részére ösztöndíj a 3. § (5) bekezdése szerinti támogató okirat alapján
folyósítható, amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga időpontja.
(2) Amennyiben a tanuló az első évfolyam tanévének első félévét követően úgy létesít az 1. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő iskolával tanulói jogviszonyt, hogy a korábbi iskolában
nem teljesültek az 1. § (2) bekezdésében foglalt feltételek, úgy a tanuló számára az adott
félévre az utolsó lezárt félév tanulmányi átlageredménye alapján járó ösztöndíjat kell
folyósítani az 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tanulói jogviszonya első
hónapjától kezdődően, feltéve, hogy az 1. § (3) bekezdésében foglalt kizáró okok nem állnak
fenn.
(3) Az ösztöndíj folyósítása független a tanulónak más jogcímen fizetett egyéb juttatásaitól.
(4) Az ösztöndíjat a tanuló saját fizetési számlájára történő átutalással kell folyósítani. Az
ösztöndíj folyósításának a feltétele a rendelet 1. mellékletének hiánytalan kitöltése, továbbá a
rendelet 2. mellékletét képező nyomtatvány iskola általi kitöltése, és az önkormányzat részére
tárgy hónap 5. napjáig történő megküldése.
(5) Az ösztöndíjat Oroszlány Város Önkormányzata a tárgyhót követő hónap folyamán folyósítja
az ösztöndíjas tanuló részére a jelen rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon
szolgáltatott adatok alapján.
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5.
A középfokú oktatásban résztvevők utazási támogatása
5. § (1) Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a város
középiskoláinak fenntartása érdekében a vidéki tanulók megszólítása is fontos.
(2) Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városban működő középfokú oktatás
színvonalának fejlesztése érdekében utazási támogatási rendszert hoz létre.
(3) A városi középfokú oktatásban résztvevő tanulók utazási támogatása (a továbbiakban: utazási
támogatás) célja az érettségi illetve az első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali
rendszerű képzésben részt vevő azon tanulók támogatása, akik Oroszlány középfokú oktatási
intézményeiben rendelkeznek tanulói jogviszonnyal.
6. § Az utazási támogatás forrása Oroszlány Város Önkormányzatának költségvetése.
7. § (1) Jövedelmi helyzettől függetlenül utazási támogatásban részesülnek az oroszlányi középfokú
oktatási intézményekben érettségire felkészítő, illetve a szakközépiskola szakképzési
évfolyamán, az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanulók (továbbiakban támogatott tanulók), akik az utazási támogatási igényüket a rendelet 3.
mellékletét képező nyomtatványon bejelentik az önkormányzatnak.
(2) Nem részesülhet utazási támogatásban:
a) az évismétlésre kötelezett tanuló a megismételt évfolyam időtartamára,
b) a tanuló az adott tanévben, attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a
tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát,
c) a tanuló az adott tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi
büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától,
d) a tanuló a magántanulóként folytatott tanulmányok időtartama alatt.
8. § (1) A támogatott tanuló az utazási támogatásra a 9. évfolyam, illetve az első szakképző évfolyam
tanévének kezdő napjától az utolsó érettségire felkészítő, illetve az utolsó szakképző évfolyam
befejezési hónapjáig jogosult, amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló
vizsga időpontja.
(2) A támogatott tanuló 2016. év szeptember 1 napjától jogosult utazási támogatásra. A tanulók
utazási támogatási igényüket a 2016/2017. tanév szeptember 15. napjáig, illetve február 15.
napjáig nyújthatják be az önkormányzathoz. A határidő elmulasztása esetén a Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság az a 3. § (2) bekezdése alapján jár el.
(3) Az utazási támogatás folyósítása független a tanulónak más jogcímen fizetett egyéb
juttatásoktól.
(4) Az utazási támogatást a támogatott tanuló részére, a támogatott tanuló által megadott fizetési
számlára történő átutalással kell folyósítani. A támogatás folyósításának a feltétele a rendelet
4. mellékletét képező iskolai igazoló lap Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság részére
történő megküldése.
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6.
Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a városi
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a középfokú oktatásban résztvevők utazási
támogatásáról szóló 26/2015. (X.24.) önkormányzati rendelet, és a városi gimnáziumi és a
szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 30/2015. (XII.20.) önkormányzati rendelet.
(2) Jelen rendelet alapján városi tanulmányi ösztöndíjra és utazási támogatásra első alkalommal
a 2016/2017. tanév I. félévére állapítható meg azok részére is, akik tanulmányaikat már a
2016/2017. tanév előtt megkezdték és nem állnak kizáró ok hatálya alatt.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. július 2.

Dr. File Beáta
jegyző
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