
1. számú melléklet
S z a b á l y z a t

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított középiskolai tanulmányi
ösztöndíj iránti pályázat benyújtásának, megállapításának feltételeiről

I. 

Az ösztöndíj célja, hogy a várpalotai lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező középiskolás fiatalokat
támogatassa, a tudás rangját ezzel is kifejezésre juttassa, a tanulás értékét megbecsülje, a tanulmányai
során kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok munkáját követendő példaként elismerje. 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ösztöndíj megállapításához szükséges összeget
minden évben, a költségvetési rendeletében határozza meg. 

A Képviselő-testület félévente maximum 30 fő középiskolai tanulmányokat folytató diákot részesít
tanulmányi  ösztöndíjban.  A  tanulmányi  ösztöndíj  havi  összegét  a  Humán  Erőforrás  Bizottság
javaslatára 4000-6000 Ft közötti összegben állapítja meg a Képviselő-testület.

II.

Várpalota Város  Képviselő-testülete megbízza a  Humán Erőforrás  Bizottságot,  hogy a tanulmányi
ösztöndíj elnyerésére évente két alkalommal pályázatot írjon ki. 
A pályázati  kiírást  Várpalota  város  Honlapján,  Várpalota  Város  Önkormányzat  lapjában,  a Városi
Televízió  képújságjában közzé  kell  tenni,  továbbá  ki  kell  függeszteni  a  Polgármesteri  Hivatal,  az
Ifjúsági  Ház,  a  Városi  Könyvtár  és  a  Jó  Szerencsét  Művelődési  Ház  hirdetőtábláján.  A pályázati
felhívást meg kell küldeni a várpalotai középiskolák részére. 
A pályázat kiírásának határideje: minden év február 05. és június 10. 

III.

A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmazni:

A pályázatok benyújtásának határideje: minden év február 15. és augusztus 1. 
A pályázatok  elbírálásának,  a  tanulmányi  ösztöndíj  megállapításának  határideje:  minden  évben  a
február havi, valamint a szeptember havi testületi ülés időpontja.
Az elnyert tanulmányi ösztöndíj folyósítása: minden év február- június hóra, 
                                                                      minden év szeptember-január hóra
A tanulmányi ösztöndíj folyósítása a támogatott számlaszámára utalványozással történik. 

A tanulmányi ösztöndíj benyújtásának, és megállapításának feltételei:
1.) Várpalotai lakóhely (állandó lakcím)
2.)  Az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében folytatott középiskolai tanulmányok
nappali tagozaton. (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző, szakiskola, stb.)
Szakiskola esetén 9., 10. évfolyamon folytatott tanulmányok.
3.) Tanulmányi eredmény a pályázat benyújtását megelőző félévben 
      a.) gimnázium és szakközépiskolai esetén, a tanulmányi eredmény eléri a 4,6 átlagot.
      b.) szakmunkásképző és szakiskola esetén, (9. 10. évfolyamon) a tanulmányi eredmény eléri a

4,6  átlagot.
4.)  A középiskola  utolsó  évfolyamának elvégzését  igazoló bizonyítvány eredményei  alapján a

középiskolai ösztöndíjra már nem lehet pályázni. 

A pályázati adatlaphoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:



1.) A pályázati  kiírást megelőző félévi/év végi iskolai bizonyítvány fénymásolata, melyet az iskola
igazgatója aláírásával és az iskola bélyegzőjével hitelesített.
2.) Esetleges tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredményekről, nyelvi vagy számítógépes
vizsgáról,  végzettség  megszerzéséről,  stb.  szóló  okmány  másolatát.  (Ismételten  benyújtott
pályázathoz az előző pályázathoz már csatolt mellékletet nem kell újra benyújtani.) 

IV.

Pályázati adatlapot a pályázat kiírásának időpontjától a Polgármesteri Hivatal Portaszolgálatán lehet
átvenni, valamint Várpalota város Honlapjáról (varpalota.hu) lehet letölteni. 
A pályázatokat a jelzett határidőig a Polgármesteri Hivatal humánügyi referenséhez kell benyújtani.
A határidő után érkezett pályázatokat a Humán Erőforrás Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A  humánügyi  referens a  beérkezett  pályázatokat  –  bírálat  és  javaslattétel  érdekében – a  Humán
Erőforrás Bizottság elé terjeszti. A Humán Erőforrás Bizottság javaslatát a Képviselő-testület ülése elé
terjeszti döntésre. Ennek előkészítésében a humánügyi referens vesz részt. 

V. 
A pályázat  eredménye  nyilvános.  Az  ösztöndíjat  elnyert  tanulók  nevét,  az  elnyert  ösztöndíj  havi
összegét és tanintézményük nevét, a III. pontban meghatározott módon közzé kell tenni.  A pályázati
adatlapon  nyilatkozni  kell  arról,  hogy  a  pályázat  elbírálásához  szükséges  adatok  kezeléséhez,
közléséhez a pályázó vagy törvényes képviselője hozzájárul.
A  döntés  részletes  indokolásáról  a  Képviselő-testület  kizárólag  a  pályázónak  és  törvényes
képviselőjének ad felvilágosítást. 
Az elnyert  és  folyósított  ösztöndíjat  adó- és TB járulékfizetési  kötelezettség nem terheli,  azonban
adóalapot növelő jövedelemnek számít.

VI.
1.)  Amennyiben  a  III  pont,  A tanulmányi  ösztöndíj  megállapításának  feltételei  cím,   1.)  és  2.)
pontjában  előírt  feltétel  megváltozik  (várpalotai  lakóhelye  megszűnik,  esetlegesen  tanulmányait
abbahagyja,  más  középiskolában folytatja  tanulmányait)  a  tanuló  és  törvényes képviselője  köteles
bejelenteni  a Polgármesteri Hivatal humánügyi referensénél.
2.)   A tanulmányi  ösztöndíjban  részesülő  diák  tanintézetének  igazgatója  köteles  bejelenteni,  ha  a
tanulmányi  ösztöndíj  folyósításának  időtartama  alatt  a  diák  igazolatlanul  mulaszt,  vagy  olyan
magatartást tanúsít, amely miatt fegyelmi eljárás indult ellene. 

A  Képviselő-testület  a  várpalotai  lakóhely  megszűnése,  tanulmányok  abbahagyása,  igazolatlan
mulasztás, fegyelmi eljárás indítása esetén a tanulmányi ösztöndíj folyósítását megszünteti.
A Képviselő-testület más középiskolába átiratkozó diák esetében a tanulmányi ösztöndíj folyósítását
megszüntetheti.

A pályázattal kapcsolatban részletes információt nyújt:
A  Várpalotai  Polgármesteri  Hivatalban  személyesen  vagy  a  88/592-660  telefonszámon  a
humánügyi referens. 

V á r p a l o t a, 2015. szeptember 24.

Talabér Márta                                                                          dr. Ignácz Anita Éva
  polgármester                                                                                    jegyző

                        


