Kökény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
a tanulmányi ösztöndíjról
Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az általa alapított tanulmányi ösztöndíj odaítélésének feltételeiről a 2020/2021 tanévre
vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja:
1. § [Tanulmányi ösztöndíj feltételei, az ösztöndíj mértéke]
(1) Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a tanuló, aki
a) valamely általános iskola 4-8 osztálya, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, vagy
szakiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, továbbá
b) az előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés szabályai nélkül 4,6 vagy a fölött van.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetén a magatartás és szorgalom érdemjegy nem tartozik a tantárgyi
átlagba.
(3) A tanulmányi ösztöndíj a tanévet követően – pályázati feltételeknek megfelelő – legjobban tanuló
jelentkezők között kerül elosztásra az alábbiak szerint:
1. Általános iskola 4-8 osztályában tanulmányokat folytató tanuló esetén:
a) a legjobb tanulmányi átlagot elért tanuló: 50.000,- Ft,
b) a második legjobb eredményt elért tanuló: 40.000,- Ft,
c) a harmadik legjobb eredményt elért tanuló: 30.000,- Ft egyösszegű támogatást kap.
2. Gimnáziumban, szakgimnáziumban, szakközépiskolában tanulmányokat folytató tanuló esetén:
a) a legjobb tanulmányi átlagot elért tanuló: 50.000,- Ft,
b) a második legjobb eredményt elért tanuló: 40.000,- Ft,
c) a harmadik legjobb eredményt elért tanuló: 30.000,- Ft egyösszegű támogatást kap.
3. Szakiskolában tanulmányokat folytató tanuló esetén:
a) a legjobb tanulmányi átlagot elért tanuló: 50.000,- Ft,
b) a második legjobb eredményt elért tanuló: 40.000,- Ft,
c) a harmadik legjobb eredményt elért tanuló: 30.000,- Ft egyösszegű támogatást kap.
(4) A tanulmányi ösztöndíj megállapításához szükséges csatolni a 2020/2021-as tanév
bizonyítványáról készített másolatot.
2. § [Tanulmányi ösztöndíjra jogosultak]
(1) Ösztöndíjat csak az a gyermek kaphat, aki Kökény községben lakóhellyel rendelkezik, és ott
életvitelszerűen él.
(2) Ösztöndíjban – az egyéb feltételek fennállása esetén sem – részesíthető az a tanuló, aki a tanév
folyamán igazolatlanul tanórát mulasztott.
3. § [Pályázat benyújtása, elbírálása]
(1) Az ösztöndíj kifizetésére – a döntést követően - egy összegben került sor.
(2) Az ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet - az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon
(1. számú melléklet) - a gyermekét saját háztartásban nevelő szülő vagy más törvényes képviselő
2021. június 28. napjától 2021. július 29. napjáig nyújthatja be.
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(3) A tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmekről 2021. szeptember 30. napjáig a Képviselő–testület dönt.
(4) A tanulmányi ösztöndíj támogatás pályázati adatlapja a rendelet 1. számú mellékletét képezi.
(5) Nem értékelhető a pályázat, ha a kérelemhez csatolandó melléklet hiányzik vagy hiányos, vagy
valótlan adatokat tartalmaz. Hiánypótlásra egy ízben van lehetőség.
(6) Az ösztöndíjak pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves költségvetési előirányzatában tervezett
forrás biztosítja.
4. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. október 30-án hatályát veszti.

Máli Julia
polgármester

Dr. Kislaki-Frank Brigitta
jegyző
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1. melléklet
ADAT LAP
Kökény Községi Önkormányzat 2020/2021. évi tanulmányi ösztöndíj pályázatához
1. Az ösztöndíjat kérelmező adatai:
Tanuló neve:
Születési hely, idő:
Anyja születési neve:
Lakcíme:

Szülő, törvényes képviselő neve:
Telefonszáma, elektronikus elérhetősége:
Lakcíme, ha eltér a gyermek lakcímétől:
Iskola neve, a tanuló osztálya:
Iskola telefonszáma:
2. Az ösztöndíj kérelmező körülményei:
Kérelmezővel egy háztartásban élők száma:
Egy főre eső jövedelem:
Lakáskörülmények:
Továbbtanulás szándéka, iránya:

3. Egyéb, a kérelmet alátámasztó körülmények, megjegyzések (iskolai versenyeken, sport
versenyeken elért eredmények, közösségi életben való részvétel):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Nyilatkozom, hogy személyes adataimat Kökény Községi Önkormányzat, valamint a Keszüi
Közös Önkormányzati Hivatal kizárólag a tanulmányi ösztöndíj elbírálása céljára kezelheti.
Kökény, 2021. ……………
…………………………………..
szülő/törvényes képviselő
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Általános indokolás
ÁLATLÁNOS INDOKOLÁS
Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a tanulmányi ösztöndíjról szóló
7/2021. (VI.24.) önkormányzati rendeletéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen
tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom:
A rendelet megalkotásával megvalósul az Önkormányzat Képviselő-testülete által megfogalmazott
szándék, melynek megvalósításáért létrehozta az ösztöndíj intézményét: elismerni és megbecsülést
kifejezni az általános iskolai és középiskolai rendszerben kiemelkedően teljesítő tanulókat.
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