
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2014 (VI. 20.) önkormányzati rendelete 

 
AZ ÖNKORMÁNYZATI SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRÓL 

(A 25/2015. (XI.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBE 

FOGLALT SZÖVEG) 
 
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 a következőket rendeli el: 
  

1. A rendelet hatálya 
1. §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. Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásra való jogosultság feltételei és a 

támogatás mértéke 
2. § 

 
(1) Önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásban részesülhet az a szakiskolai 

tanuló, aki szakiskolai tanulmányait vájár szakmában kezdi meg. 
 

(2) Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásban a tanuló a szeptember 1. és 
június 30. közötti 10 hónap időtartamban részesülhet mindaddig, amíg jogosultsága 
jelen rendelet 5. §-ában foglaltak alapján nem szünetel, illetve nem szűnik meg.  
 

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

.  
 

3. A támogatás igénylése 

                                                           
1
 Módosította Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (XI.5.) önkormányzati rendeletének 

1. §-a. Hatályos: 2015. november 6-tól. 



4. § 
 

(1) Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatás iránti kérelem benyújtására a 
felhívást Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben 
Komló Város Polgármestere az 1. félév vonatkozásában (szeptember 1 - január 31. 
közötti 5 hónap) minden év szeptember 1-ig, a 2. félév vonatkozásában (február 1-
június 30. közötti 5 hónap) minden év február 1-ig legalább a helyi lapban és Komló 
Város weblapján közzéteszi.  

 
(2) A támogatás iránti kérelem beadási határideje az 1. félév vonatkozásában szeptember 

15. napja, a 2. félév vonatkozásában február 15. napja. A kérelmet Komló Város 
Polgármesteréhez kell benyújtani.  
 

(3)  Komló Város Polgármestere a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai alapján Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben dönt az önkormányzati 
szakképzési ösztöndíj támogatásról és az ösztöndíj mértékéről.  
 

(4) A 9. évfolyam 1. félévére vonatkozó kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti 
nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási 
igazolást. 
 

(5) A 9. évfolyam 2. félévétől kezdődően a kérelmet a 2. sz. melléklet szerinti 
nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a kérelem beadását 
megelőző félév tanulmányi eredményét tartalmazó tanév végi bizonyítványt vagy 
félévi értesítőt.  
 

(6) A döntésről a támogatásban részesülő tanulót, annak szülőjét (törvényes képviselőjét), 
továbbá a szakképző iskola igazgatóját is értesíteni kell.  
 

(7) Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatás a tanuló választása alapján a 
tanuló nevére szóló bankszámlára történő átutalással vagy lakcímére történő 
kiutalással fizethető ki. A szeptember 1-január 31. közötti 5 hónapra elnyert 
szakképzési ösztöndíj támogatás első 2 havi, illetve a február 1-június 30. közötti 5 
hónapra elnyert szakképzési ösztöndíj támogatás első 2 havi összege november 15-ig, 
illetve április 15-ig egy összegben kerül átutalásra, kifizetésre. A további hónapokban 
az átutalás, kifizetés határideje a tárgyhót követő hónap 15. napja. 
 

4. Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatás szünetelése, illetve megszűnése 
5. § 

 
(1) Az önkormányzati 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 önkormányzati 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 szakképző iskola igazgatója az önkormányzati szakképzési ösztöndíj 

támogatásban részesülő tanulók vonatkozásában a tárgyhót követő hónap 5. 
napjáig írásban tájékoztatja Komló Város Polgármesterét az (1) bekezdésben 
meghatározott, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásra való 
jogosultság szüneteltetését megalapozó tényekről, mely alapján a polgármester 
dönt az ösztöndíj szüneteltetéséről.  

 
 

5. Záró rendelkezések 
6. § 

 
Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.  
 
 
 
Komló, 2014. június 19. 
 

 
 
 
 
 
     dr. Vaskó Ernő        Polics József   
    címzetes főjegyző      polgármester 

 



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

KÉRELEM 
 

szakiskolai 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 11/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelethez  
 

KÉRELEM 
 

szakiskolai 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 

 

 
 


