Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás
7300 Komló, Városház tér 3.
Tel: 72/584-000 e-mail: tarsulas@komlo.hu

HATÁROZATI KIVONAT
A Társulás Tanácsának 2021. augusztus 30-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből
Tárgy: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás középiskolai tanulmányi
ösztöndíj támogatásról szóló szabályzat elfogadása
21/2021. (VIII.30.) sz. Tct. határozat
A Társulás Tanácsa – az Elnök előterjesztésében, a Humánszolgáltató bizottság, valamint a
Pénzügyi és területfejlesztési bizottság véleményeinek figyelembevételével – Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás középiskolai tanulmányi ösztöndíj támogatásról szóló
szabályzat tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Társulás Tanácsa jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
középiskolai tanulmányi ösztöndíj támogatásáról szóló szabályzatot az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal.
Felelős: Jégl Zoltán elnök
érintett tagönkormányzatok delegált tagjai
Határidő: 2021. szeptember 1.
Komló, 2021. augusztus 30.

Jégl Zoltán
elnök

1. számú melléklet

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
középiskolai tanulmányi ösztöndíj támogatásáról
szóló szabályzata
2021.

Hatályos: 2021. szeptember 1. napjától

Jégl Zoltán
elnök

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulásának
Tanácsa - az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosítószámú, Humán szolgáltatások fejlesztése a
Komlói járásban című projekt keretében az ösztöndíjprogram végrehajtása céljából a
következőket rendeli el:
I. Általános bevezető
A Társulás – Bodolyabér, Hegyhátmaróc, Kárász, Köblény, Liget, Magyaregregy,
Magyarhertelend, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Oroszló, Szalatnak és Vékény településeket
képviselve - konzorciumi tagként részt vesz az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 azonosítószámú,
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című projektben.
A pályázat egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek
csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.
A pályázati felhívás lehetőséget teremtett a középiskolai oktatásban tanuló fiatalok részére
települési ösztöndíjrendszer bevezetésére, erősítve a fiatalok helyben maradását, valamint a
vidék megtartó képességét.
II. A középiskolai ösztöndíj támogatásra való jogosultság feltételei és a támogatás
mértéke
1.) Középiskolai ösztöndíjban részesülhet az a középfokú oktatási intézménnyel tanulói
jogviszonyban álló tanuló, aki Bodolyabér, Hegyhátmaróc, Kárász, Köblény, Liget,
Magyaregregy, Magyarhertelend, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Oroszló, Szalatnak és Vékény
településen állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik.
A középiskolai ösztöndíj támogatásban a tanuló a szeptember 1. és november 30. közötti 3
hónap időtartamban részesül.
2.) A középiskolai ösztöndíj támogatás mértéke az első évfolyam első félévében egységesen
9500 Ft/hó és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
a) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 6.500 Ft/hó;
b) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 7.500 Ft/hó;
c) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 9.500 Ft/hó.
3.) Az ösztöndíj támogatásban részesülő tanulók maximális létszáma a Társulás
tagönkormányzatai tekintetében egy tanévre vonatkozóan az alábbiak szerint kerül
meghatározásra:
• Bodolyabér: 1 fő,
• Hegyhátmaróc: 2 fő,
• Kárász: 2 fő,
• Köblény: 2 fő,
• Liget: 2 fő,
• Magyaregregy: 3 fő,
• Magyarhertelend: 2 fő,
• Mánfa: 2 fő,
• Máza: 3 fő,
• Mecsekpölöske: 2 fő,
• Oroszló: 2 fő,
• Szalatnak: 1 fő,

•

Vékény: 1 fő.

Amennyiben valamely tagönkormányzat területéről a fent meghatározott maximális számnál
több kérelem érkezik be, úgy a magasabb tanulmányi átlaggal rendelkező tanuló kérelme
előnyben részesítendő.
Abban az esetben, ha valamely tagönkormányzat területéről a fent meghatározott számnál
kevesebb kérelem érkezik be, úgy - az összlétszám keretén belül – a más településen élő többlet
jelentkezőknek a támogatás megállapítható, amennyiben a szabályzat szerinti támogatásra
vonatkozó jogosultság fennáll.
III. A középiskolai ösztöndíj támogatás igénylése
1.) A középiskolai ösztöndíj támogatás iránti kérelem benyújtására vonatkozó felhívást - a
Társulás Tanácsa által átruházott hatáskörben a Társulás Elnöke 2021. szeptember 5-ig,
legalább a gesztortelepülés által meghatározott helyben szokásos módon (honlap, helyi lap)
közzéteszi, továbbá a pályázati felhívást a II.1. pontban meghatározott tagönkormányzatok a
helyben szokásos módon közzéteszik.
2.) A felhívásnak tartalmaznia kell:
a.) a pályázat benyújtásának határidejét, módját,
b.) az ösztöndíj havi összegét a szabályzatban meghatározottak szerint, valamint
c.) a pályázatok elbírálásának határidejét és rendjét a rendeletben meghatározottak
szerint.
3.) A kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez
mellékelni kell a kérelem beadását megelőző tanév tanulmányi eredményét tartalmazó év végi
bizonyítvány másolatát, valamint a tanulói jogviszony igazolást eredeti példányban.
4.) A támogatás iránti kérelem beadási határideje szeptember 15. napja. A kérelmet a Társulás
Elnökének címezve azon tagönkormányzathoz kell benyújtani, amely településen a pályázatot
benyújtó tanuló lakóhellyel rendelkezik. A tagönkormányzatok a beérkezett kérelmeket Komló,
mint gesztortelepülés által megküldött határozatformának megfelelően döntésre előkészítik, azt
szeptember 30. napjáig a Társulás Elnökének megküldi.
5.) A Társulás Elnöke a Társulás Tanácsa által átruházott hatáskörben dönt a középiskolai
ösztöndíj támogatásról és az ösztöndíj mértékéről.
6.) A pályázat elbírálásra vonatkozó döntésről a támogatásban részesülő tanulót, annak szülőjét
(törvényes képviselőjét), továbbá a középfokú intézmény igazgatóját is értesíteni kell.
7.) A középiskolai szakképzési ösztöndíj támogatás a tanuló nevére szóló bankszámlára történő
átutalással történik. A középiskolai ösztöndíj támogatás teljes összege november 15-ig, egy
összegben kerül átutalásra, kifizetésre.
8.) Az ösztöndíj kiutalásáról, - a határozatok egy példányának október 20. napjáig történő
megküldését követően - a Társulás gazdálkodási feladatait ellátó Komló város Önkormányzat
Gazdasági Ellátó Szervezete gondoskodik a III.7.) pontban rögzített határidők
figyelembevételével.
9.) Az ösztöndíj kizárólag aktív tanulói jogviszony időtartama alatt folyósítható.

IV. A középiskolai ösztöndíj támogatás megszűnése
2.) A középiskolai ösztöndíj támogatásra való jogosultság megszűnik:
a) a tanulói jogviszony megszűnésével,
b) áthelyezéssel jogosultság nélküli osztályba, iskolába,
c) a tanuló ez irányú, írásban benyújtott kérésére.
3.) A tanuló köteles a jogosulatlanul igénybe vett ösztöndíjat a jegybanki alapkamat kétszeres
mértékének megfelelő kamattal növelten visszafizetni Támogató részére.
V. Záró rendelkezések
1.) Jelen szabályzat 2021. szeptember 1. napjától lép hatályba, a benne foglalt rendelkezések
2021. november 30. napjáig alkalmazandóak.
2.) Jelen szabályzatot a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a ……
(VIII….) sz. Tct. határozatával jóváhagyta.

Komló, 2021. augusztus 30.

Jégl Zoltán
elnök

1. sz. melléklet
KÉRELEM
középiskolai ösztöndíj támogatásának igényléséhez a
……. évfolyamra
Tanuló:...………………………………………………….
Szülő (törvényes képviselő):……………………………………………………
……………………………………………………………………….. …iskola ………osztály
Tisztelt Polgármester Úr!
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által a középiskolai ösztöndíj
támogatásról szóló …./2021. (VIII.…) Tct. határozatra hivatkozva kérem, hogy számomra
szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot!
Név: …………………………………………….
Születési hely, idő: ……………………………………………..
Anyja születési neve: ………………………………………………
Lakcím:
település…………………………………
utca/tér… …………………………………. hsz/em.ajtó ………………...
e-mail:…………………………………telefon:………………
Adószám:
TAJ szám:
A folyószámlámat vezető pénzintézet neve, címe és a folyószámla száma:
……………………………………………………………………………………...pénzintézet
Törvényes képviselő elérhetősége:
Név: …………………………………..
Cím: ………………………………….
Telefonszám: …………………………….
Komló, …………………………..
………………………………………….
szülő (törvényes képviselő)

………………………………………
tanuló

Melléklet:
1. eredeti tanulói jogviszony igazolás
2. a kérelem beadását megelőző tanév végi bizonyítvány másolata (az első évfolyam második
félévétől kezdődően)

