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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. júniusi rendes ülésén döntött a 
Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális 
Szakiskolája és Kollégiuma intézményben vájár szakra beiratkozó tanulók ösztöndíj 
támogatásáról.  
 
Ennek megfelelően az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 11/2014. (VI. 
20.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a támogatás 
feltételeit.  
 
A Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális 
Szakiskolája és Kollégiuma 2015. július 1. napjától átszervezésre került, melynek 
eredményeként megalakult a Pécsi Szakképzési Centrum Kökönyösi Középiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiuma (a továbbiakban: Intézmény), és ennek telephelyeként működik a 
Kökönyösi Szakképző intézmény.  
Egyrészt a fenti átszervezés következtében kialakult névváltoztatás miatt szükséges a 
Rendelet módosítása.  
 
Másrészt az Intézmény igazgatója jelezte, hogy a 2016/2017. tanévtől megszüntették a 
hegesztő és az ipari gépész szakmák kiemelt státuszát, azaz az állam Baranya megyében ezen 
szakmákat tanulókat  kizárja az ösztöndíjjal támogatottak köréből. Ennek ellenére várhatóan 
továbbra is népszerű marad a szakma, és a megcélzott 14-16 fővel elindulhatnak a képzések.  
 
A komlói és környékbeli cégek jelzése alapján hiányszakma a női szabó is. Ezeknek a 
szakmáknak városunkban hosszú évekre visszatekintő hagyománya van, és több olyan 
gazdálkodó szervezet működik, amelyek hosszabb távú foglalkoztatást tudnának biztosítani a 
végzett tanulóknak. Éppen ezért fokozottan indokoltnak tartom az említett szakokra 
jelentkezők, a tanulók támogatását annak érdekében, hogy a végzett fiatalok a városban 
helyezkedjenek el. 
 
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Rendelet hatályát terjessze 
ki a már támogatott vájár szakma mellett az ipari gépész és a női szabó szakmákra is.  
 
2016. szeptember 1-től a jelenleg szakiskolai formában működő szakképzések 
szakközépiskolai szakképzés keretében fognak indulni, ezért pontosítani szükséges a rendelet 
szövegét, illetőleg mellékleteit. 
 
A Rendelet 3. §-a szabályozza a támogatás mértékét. Javaslom az érintett szakmákra való 
jelentkezés előremozdítása és a tanulók ösztönzése érdekében a támogatás mértékének 
kiterjesztését egy új kategória bevezetésével, mely szerint az 2,51-3,0 közötti átlageredmény 
esetén 3.000 Ft/hó ösztöndíj támogatásban részesül a tanuló.  
 
A jelen módosítás alapján a 2016. évi költségvetésben az ipari gépész és női szabó szakokon 
16-16 fővel számolva a vájár szakra tervezendő összegen felül további legfeljebb 1.500.000.- 
Ft forrás biztosítása szükséges, mivel a Rendelet alapján a 9. évfolyam első félévében minden 
tanuló 10.000.- Ft/hó ösztöndíjban részesül. Ezt követően az ösztöndíj fedezetéül szolgáló 
forrás az adott évi költségvetési rendeletben kerül majd meghatározásra. A felmenő 
évfolyamok belépését követően a teljes ösztöndíj rendszer működtetése várhatóan maximum 
4-6.000.000,- Ft forrást igényelhet évente. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes 
bizottságok javaslatainak figyelembevételével fogadja el a határozati javaslatot és az 1. számú 
mellékletben foglalt rendelettervezetet. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az önkormányzati szakképzési 
ösztöndíj támogatásról szóló rendelet módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1.) A képviselő-testület tájékozódott az önkormányzati szakképzési ösztöndíj rendszer 
fenntartásának várható költségeiről. 
 

2.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az aktuális költségvetés tervezése során az 
érintett szakokon az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásra fedezet 
biztosításáról gondoskodjon. 

 
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Komló, 2015. október 27. 
 
 
 

        Polics József 
        polgármester 

 
 
 
 



1. számú melléklet                                                                                            Rendelettervezet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
../2015. (…..)  

 ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 
 
A Z ÖNKORMÁNYZATI SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSÁR ÓL 

SZÓLÓ 11/2014. (VI. 20.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 

1. § 
 

Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló 11/2014. (VI.20.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„1. § 
 

 A rendelet hatálya a Komló Város közigazgatási területén lévő köznevelési 
intézményben (a továbbiakban: szakképző iskola) a szakközépiskolai 
szakképzési évfolyamon ipari gépész, női szabó vagy vájár szakon 
tanulmányokat folytató tanulókra terjed ki.” 

 
 

2. § 
 

A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § 
 

(1)  Önkormányzati szakképzési ösztöndíjban részesülhet az a 
szakközépiskolai tanuló, aki szakközépiskolai tanulmányait vájár, ipari 
gépész vagy női szabó szakmában kezdi meg.” 

 
 
 
 

3. § 
 
A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3. § 
 



Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatás mértéke az első 
szakképzési évfolyam első felében tanulónként egységesen 10.000 Ft/hó. Az 
első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további 
félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény  
 

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.” 

 
 

4. § 
 

A rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 
 

5. § 
 
A rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép. 
 

6. § 
 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetést követő napon 
lép hatályba. 
 

(2) A 2-5. § 2016. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Komló, 2015. november 5. 

 
          
 
 dr. Vaskó Ernő        Polics József   

      címzetes főjegyző                polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. sz. melléklet a …/2015. (XI.05.) önkormányzati rendelethez 
 

1. sz. melléklet a 11/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelethez 
 
 

KÉRELEM 
 

szakközépiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez 
a 

9. évfolyam 1. félévére 
Tanuló:...………………………………………………….  
Szülő (törvényes képviselő):……………………………………………………  
……………………………………………………………………….. …iskola ………osztály  
 
Tisztelt Polgármester Úr!  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 
támogatásról szóló …./2014. () 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, 20.  
 
 
………………………………………….   ………………………………………  

szülő (törvényes képviselő     tanuló  
 
Melléklet: iskolalátogatási igazolás 



2. sz. melléklet a …/2015. (XI.05.) önkormányzati rendelethez  
 

2. sz. melléklet a 11/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelethez  
 

KÉRELEM 
 

szakközépiskolai tanulók önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez 
a 

9. évfolyam 2. félévétől 
 
Tanuló:...………………………………………………….  
Szülő (törvényes képviselő):……………………………………………………  
……………………………………………………………………….. …iskola ………osztály  
 
Tisztelt Polgármester Úr!  
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 
támogatásról szóló …./2014. () önkormányzati rendeletére hivatkozva kérem, hogy számomra 
szíveskedjék megállapítani az ösztöndíjra való jogosultságot és az ösztöndíj összegét!  
 
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, 20.  
 
 
………………………………………….   ………………………………………  

szülő (törvényes képviselő)      tanuló  
 
 
Melléklet: a kérelem beadását megelőző félév tanulmányi eredményét tartalmazó tanév végi 
bizonyítvány vagy félévi értesítő másolata 
 

 
 



INDOKOLÁS 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya egyrészt pontosításra került a köznevelési intézmények 
közelmúltban lezajlott átszervezésére tekintettel, másrészt kiterjesztésre került 
további szakokra is a 2016/2017. évi szakmaszerkezeti döntés eredményeként. 

 
 

2. § 
 
Célszerű az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásra való jogosultság 
feltételeinek kiterjesztése további népszerű szakmákra is, a munkaerő-piaci 
helyzet figyelembevételével.  
 

3. § 
 
Indokolt egy alacsonyabb tanulmányi eredményhez kötött ösztöndíjmérték 
bevezetése az érintett szakmákra való jelentkezés előmozdítása és a tanulók 
ösztönzése érdekében.  
 
 

4-5. § 
 
A szakképzési forma változása miatt pontosítani kellett a rendelet 
mellékleteiben található kérelem formanyomtatványokat. 
 

6. § 
 
Hatályba léptető rendelkezés. 


