
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. április 26-án  
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési 
ösztöndíj támogatásról szóló rendelet elfogadása 
 
Iktatószám:  2708/2018. Mell.: 1 db rendelet tervezet  
 
A napirend előterjesztője:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztést készítette: Végh Edina ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 1. melléklet III/C. 9. pont 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C. 19. pont 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

SZMSZ 1. melléklet V/C. 4. pont 

  
 
Meghívott:  
 
 
 
 
 
A határozatot kapják: 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett EFOP-1.5.2-16 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben” című felhívásra pályázat benyújtására került sor. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 2017. december 4. napján kelt levelében értesítette Önkormányzatunkat, hogy 
a benyújtott támogatási kérelmet 499.485.999.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.  
 
A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában volt lehetőség. A  
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a Komlói járásban lévő 5 települési 
önkormányzat (Komló Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető, Egyházaskozár 
Község Önkormányzata, Hosszúhetény Község Önkormányzata, Magyarszék Község 
Önkormányzata, Szászvár Nagyközség Önkormányzata), a Komlói Kistérségi Többcélú 
Önkormányzati Társulás, valamint a Komló Térségi  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
mint konzorciumi tagok között jött létre 2017. március 29-én. 
 
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. Valamennyi konzorciumi tag tervezi ösztöndíjrendszer 
bevezetését, a kisebb települések esetén tanulmányi ösztöndíjon túl kiemelkedő sport 
eredményhez, kulturális tevékenységhez, közösségépítéshez kapcsolódó ösztöndíj 
bevezetésére nyílik lehetőség. 
 
A benyújtott pályázati dokumentációban – az előzetes felmérés eredményeként – Komló 
város tekintetében egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíjrendszer 
(továbbiakban: ösztöndíj) került tervezésre.  
Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 
rendelettervezet jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét alkotja.  
 
Ösztöndíjban részesülhet 2018. szeptember 1. napjától az a szakgimnáziumi vagy 
szakközépiskolai tanuló, aki tanulmányait: 

- 11-12. évfolyamon egészségügyi vagy szociális ágazati képzésben, vagy  
- 13. évfolyamon egészségügyi ágazatban gyakorló ápoló, vagy egészségügyi 

asszisztens képzésben, vagy  
- 13. évfolyamon szociális ágazatban gyermek-és ifjúsági felügyelő, családsegítő 

asszisztens, házi időszakos gyermekgondozó, kisgyermekgondozó,- nevelő, vagy 
szociális szakgondozó képzésben folytatja. 

Az ösztöndíj támogatás mértéke az előző évfolyamon szerzett átlag alapján kerül 
megállapításra.  
 
Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét a pályázati költségvetésben e célra tervezett 5.850.000.- Ft 
támogatási összeg biztosítja. Ezen összeg 3 év időtartamra, 30 főre vonatkozóan került 
tervezésre. azonban a pályázati forrás fedezetének mértékéig mind az időtartamban mind az 
ösztöndíjban részesülők létszámában történhet változás.   
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az ösztöndíj támogatás iránti kérelem 
benyújtására vonatkozó felhívás megjelentetéséhez kapcsolódó feladatokat - a Képviselő-
testület által átruházott hatáskörben - Komló Város Polgármestere végezze, és ehhez 



hasonlóan a rendeletben foglaltak alapján az ösztöndíjra való jogosultságról és az ösztöndíj 
mértékének meghatározásáról is ő döntsön. A hatáskör átruházással összefüggésben a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása is szükségessé válik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, a 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi és közbeszerzési bizottság véleményének 
figyelembevételével a határozati javaslatot, valamint a rendelettervezetet elfogadni 
szíveskedjék! 
 
Határozati  javaslat:  
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi és közbeszerzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta Az egészségügyi és szociális ágazati 
szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet elfogadása című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj 
támogatásáról szóló rendeletben foglaltakkal kapcsolatos hatásköreit, az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően és a rendeletben rögzítettek szerint Komló 
Város Polgármesterére átruházza.  
 

2.) A Képviselő-testület az 1. pont alapján utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy az 
egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a Komló Város 
Polgármesterére átruházott hatásköröknek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendeletben történő rögzítéséről 
a rendelet soron következő módosítása alkalmával.  

 
Határid ő: 2018. június 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2018. április 18. 
 
 
         dr. Vaskó Ernő 
        címzetes főjegyző 



  
1. sz. melléklet 

tervezet 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……./2018. (…... …...)  

önkormányzati rendelete 
 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZATI SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ 

TÁMOGATÁSRÓL 
 
 
Komló 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 - az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 
azonosítószámú, Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban című projekt keretében - 
a következőket rendeli el:  
 

1. A rendelet hatálya 
1. § 

 
A rendelet hatálya a Pécsi Szakképzési Centrum által fenntartott és működtetett Pécsi 
Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma (a továbbiakban: szakképző iskola) köznevelési intézményben a 2 § (1) 
bekezdésben meghatározott egészségügyi és szociális ágazati szakképzésen tanulmányokat 
folytató tanulókra terjed ki.  
 
 
2. Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásra való jogosultság 

feltételei és a támogatás mértéke 
2. § 

 
(1) Egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíjban részesülhet az a 

szakgimnáziumi vagy szakközépiskolai tanuló, aki tanulmányait  
a) 11-12. évfolyamon egészségügyi vagy szociális ágazati képzésben, vagy 
b) 13. évfolyamon egészségügyi ágazatban gyakorló ápoló, vagy egészségügyi 

asszisztens képzésben, vagy 
c) 13. évfolyamon szociális ágazatban gyermek- és ifjúsági felügyelő, 

családsegítő asszisztens, házi időszakos gyermekgondozó, 
kisgyermekgondozó,- nevelő, vagy szociális szakgondozó képzésben   

folytatja. 
 

(2) Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásban a tanuló a 
szeptember 1. és június 30. közötti 10 hónap időtartamban részesül. 

 
3. § 

 



Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás mértéke az előző 
évfolyamon szerzett átlag alapján kerül megállapításra az alábbiak szerint:  
 

a) 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 3.000 Ft/hó; 
b) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 5.000 Ft/hó; 
c) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 6.500 Ft/hó; 
d) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 8.000 Ft/hó; 
e) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10.000 Ft/hó. 

 
 

3. A támogatás igénylése 
4. § 

 
(1) Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás iránti kérelem 

benyújtására vonatkozó felhívást Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által átruházott hatáskörben Komló Város Polgármestere minden év szeptember 1-ig, 
legalább a helyi lapban és Komló Város weblapján közzéteszi.  
 

(2) A felhívásnak tartalmaznia kell:  
a.) a pályázat benyújtásának határidejét, módját,  
b.) az ösztöndíj havi összegét a rendeletben meghatározottak szerint,  
c.) a pályázatok elbírálásának határidejét és rendjét a rendeletben meghatározottak 
szerint. 

 
(3) A támogatás iránti kérelem beadási határideje szeptember 15. napja.  A kérelmet 

Komló Város Polgármesteréhez kell benyújtani.  
 

(4)  Komló Város Polgármestere az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény szabályai alapján Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 
átruházott hatáskörben dönt az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj 
támogatásról és az ösztöndíj mértékéről.  
 

(5) A kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez 
mellékelni kell a kérelem beadását megelőző tanév tanulmányi eredményét tartalmazó 
tanév végi bizonyítványt. 

 
(6) A pályázat elbírálásra vonatkozó döntésről a támogatásban részesülő tanulót, annak 

szülőjét (törvényes képviselőjét), továbbá a szakképző iskola igazgatóját is értesíteni 
kell.  
 

(7) Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás a tanuló 
választása alapján a tanuló nevére szóló bankszámlára történő átutalással vagy 
lakcímére történő kiutalással fizethető ki. Az egészségügyi és szociális ágazati 
szakképzési ösztöndíj támogatás első 2 havi összege november 15-ig, egy összegben 
kerül átutalásra, kifizetésre. A további hónapokban az átutalás, kifizetés határideje a 
tárgyhót követő hónap 15. napja. 

 
(8) Az ösztöndíj kizárólag aktív tanulói jogviszony időtartama alatt folyósítható.  

 
 



 
 
 
 

4. Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás szünetelése, illetve 
megszűnése 

5. § 
 

(1) Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásra való 
jogosultság szünetel:  

a) abban a hónapban, melyben a tanulónak igazolatlan órája volt (az elméleti és a 
gyakorlati igazolatlan hiányzások óraszámát is figyelembe kell venni),  

b) a tanév végi elégtelen tanulmányi eredményt (ha egy vagy több tantárgyból 
javítóvizsgára utalták a tanulót) követő félévben,  

c) a tanulónak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (4) 
bekezdés d)-f) pontjában meghatározott jogerős fegyelmi büntetésben való 
részesítését követő félévben,  

d) a magántanulóként folytatott tanulmányok időtartamában.  
 
(2) Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásra való 

jogosultság megszűnik:  
a) a tanulói jogviszony megszűnésével,  
b) áthelyezéssel jogosultság nélküli osztályba, iskolába,  
c) a szorgalmi időszak lezárultával (minden év június hó 30. nappal),  
d) a tanuló ez irányú, írásban benyújtott kérésére.  

 
(3)      A tanuló köteles a jogosulatlanul igénybe vett egészségügyi és szociális ágazati   
           szakképzési ösztöndíjat a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő  
           kamattal növelten visszafizetni Támogató részére. 

 
(4)    A szakképző iskola igazgatója az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési 
       ösztöndíj támogatásban részesülő tanulók vonatkozásában a tárgyhót követő hónap    

8. napjáig írásban tájékoztatja Komló Város Polgármesterét az (1) bekezdésben 
meghatározott, az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj 
támogatásra való jogosultság szüneteltetését megalapozó tényekről, mely alapján a 
polgármester dönt az ösztöndíj szüneteltetéséről.  

 
 

5. Záró rendelkezések 
6. § 

 
       (1)      Ez a rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.  
       (2)      Ez a rendelet 2021. január 31. napján hatályát veszti.  
 
Komló, 2018. április 10. 
 
 

 
     dr. Vaskó Ernő        Polics József   
    címzetes főjegyző      polgármester 



 
1. sz. melléklet a ……….. önkormányzati rendelethez 

 
 

KÉRELEM 
 

szakközépiskolai tanulók önkormányzati egészségügyi és szociális ösztöndíj támogatásának 
igényléséhez a 

……. évfolyamra  
Tanuló:...………………………………………………….  
Szülő (törvényes képviselő):……………………………………………………  
……………………………………………………………………….. …iskola ………osztály  
 
Tisztelt Polgármester Úr!  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi és szociális ágazati 
szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló …./2018. () önkormányzati rendeletére 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  
 
 
Komló, …………………………..  
 
 
………………………………………….   ………………………………………  

szülő (törvényes képviselő     tanuló  
 
Melléklet: a kérelem beadását megelőző tanév végi bizonyítvány  
 

 



Indokolás a rendelethez 
 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 
A rendelettervezet az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás 
kereteit szabályozza, a rendelettel a képviselő-testület egészségügyi és szociális ágazati 
szakképzési ösztöndíjat alapít. 
 

 
RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 
1.§-hoz 

Tartalmazza a rendelet hatályát. 
 

2.§- 3.§-hoz 
A szakképzési ösztöndíj támogatásra való jogosultság feltételeit és a támogatás mértékét 
szabályozza. 
 

4.§-hoz 
Az ösztöndíj támogatás igénylésének szabályairól rendelkezik. 
 

5.§-hoz 
Az ösztöndíj támogatás szüneteltetésével és megszűnésével kapcsolatban tartalmaz 
rendelkezéseket. 
 

6.§-hoz 
 

A rendelet hatályba lépésének időpontját állapítja meg. 
A pályázat lezárásához kapcsolódóan a rendeletben rögzítésre került, hogy mikor veszti 
hatályát. 
 
 

1. számú melléklethez 
 

Tartalmazza a kérelem nyomtatványt, melyet a szakképző iskolai tanulóknak egészségügyi és 
szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez kell benyújtaniuk. 
 

 
 

 


