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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjról 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a Tehetséggondozást Kiszélesítő Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) 

alapításával lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges nagykőrösi tanulók 

számára az alap, valamint középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, 

tanulmányi tevékenységük, fejlődésük előmozdítása érdekében. 

 

2. § Az ösztöndíj fedezetéül szolgáló forrást a Képviselő-testület mindenkori éves 

költségvetési rendeletében kell tervezni. 

 

2. Jogosultsági feltételek 

 

3. § Az ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag 

elismert oktatási intézményben: 

 

 a) alapfokú vagy középfokú tanulmányokat folytat, 

b) Nagykőrös város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, állandó lakóhely 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, 

 c) tanulmányi eredményében a pályázat benyújtását megelőző tanév végén legfeljebb 

négy jó érdemjegy szerepel és jó érdemjegynél rosszabb éremjegy nem, 

 d) magatartása és szorgalma példás vagy jó. 

 

4. § Ösztöndíjban tanévenként legfeljebb 2 alapfokú és 2 középfokú tanulmányokat 

folytató pályázó részesíthető.  

 

3. Pályázati szabályok 

 

5. § Az ösztöndíj igénybevétele érdekében legkésőbb minden év augusztus 31. napjáig a 

Képviselő-testület pályázatot ír ki. 

 

6. § (1) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: 

 

a) a pályázók körének pontos megjelölését, 

 b) az elnyerhető támogatás összegét és időtartamát, feltételeit, 

 c) a pályázat benyújtásának határidejét, 

d) a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását és a kiíró által 

meghatározott prioritások megjelölését. 
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(2) Pályázni az 1. melléklet szerinti nyomtatvány benyújtásával, az abban 

meghatározott dokumentumok csatolásával lehet. 

 

(3) A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 

 a) a pályázó személyes adatait az alábbiak szerint: 

aa) név, 

ab) születési hely, idő, 

ac) anyja neve, 

ad) lakcím, 

ae) bankszámlaszám/törvényes képviselő bankszámlaszáma, 

af) alapfokú vagy középfokú oktatási intézmény teljes neve, székhelye. 

b) a pályázó rövid bemutatkozását, ismertetést arról, hogy milyen kimagasló 

tanulmányi teljesítményre kéri az ösztöndíjat, 

c) a tárgyévre szóló iskolalátogatási igazolást, 

d) a pályázó előző tanév végi tanulmányi eredményéről az oktatási intézmény által 

kiállított bizonyítvány fénymásolatát, 

e) az oktatási intézmény belső rendjére tekintettel legalább a pályázó osztályfőnökének 

írásbeli ajánlását, különös figyelemmel a tanórán kívüli tevékenységre, 

segítőkészségre, önképzésre, tanulmányi és művészeti versenyeken való részvételre, 

f) pályázó lakcímkártyájának másolata. 

 

(4) A pályázatot személyesen vagy postai úton, minden év szeptember 15. napjáig 

lehet benyújtani Nagykőrös Város Önkormányzat polgármesteréhez. 

 

(5) A pályázati eljárásban a pályázati dokumentumokkal kapcsolatos hiánypótlásra 

sem formai, sem tartalmi szempontból nincs lehetőség. 

 

4. A pályázatok elbírálása 

 

7. § (1) Az ösztöndíj odaítélésről a szakbizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt. 

 

 (2) Érvénytelen az a pályázat, amelyet: 

 

 a) nem e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon,  

 b) hiányosan,  

b) határidőn túl 

 

nyújtottak be. 

 

8. § A döntésre jogosult a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és sorrend 

alapján dönt: 

 

a) a pályázó tanulmányi eredménye, 

b) a szakminisztériumok által hivatalosan meghirdetett vagy támogatott felmenő 

rendszerű tanulmányi, szakmai versenyen való részvétel, elért egyéni helyezés, 

c) a pályázó oktatási intézményének éves munkatervében szereplő tanulmányi, 

szakmai versenyen való részvétel, elért egyéni helyezés, 

d) a b-c) pontban nem szereplő tanulmányi, szakmai versenyeken való részvétel, elért 

egyéni helyezés. 
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5. Az ösztöndíj mértéke és folyósítása 

 

9. § Az ösztöndíj havi mértéke: 

 

 a) alapfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében a minimálbér 8 %-a, 

b) középfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében a minimálbér 10 %-a. 

 

10. § Az ösztöndíj egy tanítási év szorgalmi időszakára (10 hónap) szól. 

 

11. § (1) Az ösztöndíj folyósítása két részletben történik: 

 

a) az első félévi ösztöndíj (5 hónap) összege a Támogatási szerződés aláírását 

követő 15 napon belül, 

b)  a második félévi ösztöndíj (5 hónap) összege a következő év március 1. 

napjáig  

kerül utalásra. 

 

(2) A második félévi ösztöndíj utalásának feltétele, hogy a tanuló tanulói 

jogviszonyának fennállását február 15. napjáig igazolja. 

 

(3) Az ösztöndíjat az önkormányzat az ösztöndíjat elnyert tanuló vagy törvényes 

képviselője számlájára történő utalással folyósítja. 

 

(4) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az ösztöndíjat elnyert tanuló vagy 

törvényes képviselője és az önkormányzat között Támogatási szerződés jöjjön létre. 

 

12. §  Amennyiben a tanuló neki felróható okból súlyos fegyelmi vétséget követ el, az 

intézményvezető a nevelő-testület véleménye alapján köteles kezdeményezni az 

ösztöndíj folyósításának megszüntetését. Az ösztöndíj folyósításának megvonása a 

Képviselő-testület hatásköre. 

 

6. Záró rendelkezések 

 

13. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

nagykőrösi fiatalok tehetséggondozását kiszélesítő ösztöndíjról szóló 14/2011.        

(III. 04.) önkormányzati rendelete. 

  

14. § A 2014/2015. tanév II. félévére meghirdetett Tehetséggondozást Kiszélesítő Ösztöndíj 

pályázatot 2015. február 28. napjáig kell kiírni. 

 

Nagykőrös, 2015. február 13. 

 

 

   dr. Czira Szabolcs      dr. Nyíkos Sára  

        polgármester   címzetes főjegyző 
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1. melléklet Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

5 /2015. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

TEHETSÉGGONDOZÁST KISZÉLESÍTŐ ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 

______/______ tanév 

 

A pályázó neve: 

 

Születési helye, ideje: 

  

Anyja neve: 

 

Lakcíme/tartózkodási helye: 

A pályázó (vagy törvényes képviselő) bankszámlájának adatai: 

A számlatulajdonos neve: 

Számlavezető bank neve, címe: 

 

 

 

Bankszámla száma:          

- 

         

- 

        

Az oktatási intézmény megnevezése: 

 

 

 

Címe:  

 

 

 

A pályázó rövid bemutatkozása, pályázat rövid indokolása (tanulmányi teljesítmény 

ismertetése): 
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A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke:  

 

a.) Iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás 

 

db 

 

b.) Az előző tanév végi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy 

oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről) 

 

 

db 

 

c.) Legalább az osztályfőnök ajánlása 

 

db 

 

d.) Műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van) 

 

db 

 

e.) Pályázó lakcímkártya fénymásolata 

 

db 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam itt közölt adatok és 

megtett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy: 

 

 hiányosan kitöltött adatlap, illetve a mellékletek bármelyikének hiánya esetén a 

pályázat érvénytelen. 

 a pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

 

Dátum:……………………………… 

 

 

 

……………………………………                                        …………………………………... 

Kiskorú esetén a szülő/gondviselő                                                                 pályázó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


