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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tisztelt Képviselő-testület a 2018. áprilisi ülésén döntött az egészségügyi és szociális 
ágazati szakképzési ösztöndíj 2018. szeptember 1. napjával történő bevezetéséről.  
Az ösztöndíjrendszer részletes szabályai a 8/2018. (IV.27.) sz. ökr. rendeletben 
(továbbiakban: Rendelet) kerültek rögzítésre.  
 
A Rendelet 1 §-a, valamint a 2. § (1) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:  
„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. § (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.” 
 
A fenti szociális ágazati képzéseken kívül jelenleg a 13. évfolyamon szociális asszisztens szak 
is működik az intézményben, azonban a korábban szerzett információk – mely szerint e szak a 
2018/2019-es nevelési évtől nem indítható – alapján az nem került szabályozásra a 
Rendeletben a támogatható képzések felsorolásánál.   
A kerettanterv utolsó módosítása azonban lehetőséget teremtett arra, hogy a 12. évfolyamon, 
szociális ágazaton végzett tanulók a tanulmányaikat a 13. évfolyamon szociális asszisztens 
képzés keretében folytassák, így erre a szakra is történhetett beiratkozás.  
A beiratkozás eredményeként megállapításra került, hogy a 12. évfolyamon végzett 
tanulókból 9 fő a szociális asszisztensi képzésen kívánja tanulmányait folytatni. A 13. 
évfolyamon indítani tervezett egyéb szociális ágazati képzésekre 3-4 fő jelentkezett, mely 
létszám nem elegendő a szak indításához.  
 
Tekintettel a szociális asszisztens képzésre jelentkezők létszámára javaslom, hogy a Rendelet 
2. § (1) bekezdés c.) pontjának kiegészítését az alábbiak szerint:  
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 szociális asszisztens, gyermek- és ifjúsági 

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

folytatja.” 
 
A fent javasolt módosítás elfogadása esetén a szociális asszisztens szakon tanulmányokat 
folytató diákok részére is elérhetővé válik a támogatás igénylése.  



Jelen előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 
valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével a a 
rendelettervezetet elfogadni szíveskedjék! 
 
 
Komló, 2018. augusztus 23. 
 
 
         dr. Vaskó Ernő 
        címzetes főjegyző 
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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……./2018. (…... …...)  

önkormányzati rendelete 
 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZATI SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ 

TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ 8/2018 (IV .27) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
 
 
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. § 
 

Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló 
8/2018. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) 
bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„c.) 13. évfolyamon szociális ágazatban szociális asszisztens, gyermek- és ifjúsági 
felügyelő, családsegítő asszisztens, házi időszakos gyermekgondozó, 
kisgyermekgondozó,- nevelő, vagy szociális szakgondozó képzésben” 
 

2. § 
 

Ez a Rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba.  
 
 
Komló, 2018. augusztus 30.    
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