TANULÓI TÁMOGATÁSOK
(17/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet szerint)
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ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM

A kérelem benyújtására jogosult az az oroszlányi lakóhellyel rendelkező; alapfokú közoktatási
intézmény 8. osztályos tanulója, aki a programban részt vevő:
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégiumban
(OM azonosító: 201173; 2890 Tata, Tanoda tér 5.; Tel: 34/587-568; www.eotvos-tata.sulinet.hu;
Programfelelős: Hévizi Márta) kívánja megkezdeni középiskolai tanulmányait.
A programban való jelentkezés feltételiről a www.ajtp.hu oldalon tájékozódhat.
A kérelem az alapfokú közoktatási intézményben nyújtható be!
A támogatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testület dönt a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.
12.) önkormányzati rendelet szerint:
(1)

(2)

„10. §
Továbbtanulási támogatásban részesíthető az az Oroszlányban lakóhellyel rendelkező
tanuló, aki középiskolai tanulmányait az Oktatási Minisztérium által beindított Arany János
tehetséggondozó program keretei között folytatja, és a tanuló családjában az egy főre jutó
havi jövedelem összege nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot, egyedülálló esetében a 114.000,Ft-ot.
A támogatás mértéke a tanulmányok folytatásának idejére tanévenként 10 hónapon
keresztül 10.000,- Ft/hó. „
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A kérelem benyújtására jogosult az az oroszlányi lakóhellyel rendelkező tanuló, aki a helyi
középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, és megfelel a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.
12.) önkormányzati rendelet szerinti feltételeknek az alábbiak szerint:
„11. §
(1) Továbbtanulási támogatásban részesíthető az az Oroszlányban lakóhellyel rendelkező tanuló,
aki a helyi középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója és megfelel az alábbi
együttes feltételeknek:
a)
a tanuló családjában az egy főre jutó 3 havi átlagjövedelem nem haladja meg az a
85.500,- Ft-ot, egyedülálló esetében a 114.000,- Ft-ot,
b)
a tanuló félévi, vagy év végi tanulmányi eredménye legalább 3,5.
c)
a tanuló a közoktatási törvényben, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában
és házirendjében meghatározott kötelességének a vizsgált szorgalmi időszakban eleget
tesz,

d)

a támogatás odaítéléséhez rendelkezik az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott, a nevelőtestület és a diákönkormányzat által adott és a
rendelet 4. melléklete szerint benyújtandó, pozitív javaslattal.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelem minden tanév I. félévére
szeptember 30. napjáig, minden tanév II. félévére február 15. napjáig nyújtható be. A 9.
évfolyamos tanulók esetében csak az I. féléves bizonyítvány átlaga alapján igényelhető a
támogatás. A 10-12. évfolyamos tanulók esetében az I. féléves támogatás az előző évfolyam év
végi bizonyítványának tanulmányi átlaga, a II. féléves támogatás az adott évfolyam I. félévi
bizonyítványának tanulmányi átlaga alapján igényelhető.
(3)
A támogatás mértéke félévenként 5 hónapon keresztül
a)
3,50-4,0 közötti tanulmányi átlag esetén 6.000,- Ft/hó,
b)
4,01-4,5 közötti tanulmányi átlag esetén 8.000,- Ft/hó,
c)
4,51-5,0 közötti tanulmányi átlag esetén 10.000,- Ft/hó,
amely egy összegben kerül kifizetésre.
(4) A tehetséges, szociálisan rászorult tanulók továbbtanulási támogatásával kapcsolatos
hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.”

