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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 27.) önkormányzati 

rendelete 

Az egészségügyi és szociális ágazati 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 

meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - 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 Baranya Megyei SZC Komlói Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

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 szociális ágazatban szociális asszisztens, 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 2021. 

szeptember 1. és 2021. november 30. közötti 3 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 4.000 Ft/hó; 

b) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 6.000 Ft/hó; 

c) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 7.500 Ft/hó; 

d) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 9.000 Ft/hó; 

e) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 12.000 Ft/hó. 
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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 2021. szeptember 5-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 2021. szeptember 15. napja. A kérelmet Komló 

Város Polgármesteréhez kell benyújtani. 

(4) A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 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. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell 

a kérelem beadását megelőző tanév tanulmányi eredményét tartalmazó tanév végi bizonyítvány 

másolatát. 

(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 teljes, 3 havi összege 2021. 

november 15-ig, egy összegben kerül átutalásra, kifizetésre. 

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

4. Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás megszűnése 

5. § 

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

megszűnik: 

a) a tanulói jogviszony megszűnésével, 

b) áthelyezéssel jogosultság nélküli osztályba, iskolába, 

c) a tanuló ez irányú, írásban benyújtott kérésére. 

(2) A tanuló köteles a jogosulatlanul igénybe vett egészségügyi és szociális ágazati szakképzési 

ösztöndíjat a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelten visszafizetni 

Támogató részére. 
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5. Záró rendelkezések 

6. § 

(1) Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet 2021. november 30. napján hatályát veszti. 

Komló, 2021. augusztus 26. 

 

 

 

   dr. Vaskó Ernő      Polics József 

 címzetes főjegyző      polgármester 
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1. melléklet 

KÉRELEM 

szakközépiskolai tanulók önkormányzati egészségügyi és szociális ösztöndíj támogatásának 

igényléséhez a 

……. évfolyamra 

Tanuló:...…………………………………………………. 

Szülő (törvényes képviselő):…………………………………………………… 

..............……………………………………………………………………….. …iskola ………osztá

ly 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi és szociális ágazati 

szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 18/2021. (VIII.27.) 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: 

……………………………………………………………………………………................................

........................ 

Komló, ………………………….. 

.................................................      .................................................... 

szülő (törvényes képviselő)       tanuló 

Melléklet: a kérelem beadását megelőző tanév év végi bizonyítvány másolat 


