Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2011.(II.1) Önkormányzati rendelete a
tanulmányi ösztöndíjról
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2)
bekezdésében
meghatározott
eredeti
jogalkotói
hatáskörében
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a község saját, korszerű tudással felvértezett,
fiatal értelmiség kinevelése érdekében tanulmányi ösztöndíj bevezetését határozza el.

1.§ (1) Az ösztöndíjat elnyerheti bármely hazai, illetve külföldi felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán tanuló magyar állampolgárságú diák, aki tárgyfélévben legalább
4.00 tanulmányi átlagot ért el és állandó lakhelye öt éve Piliscséven van, valamint 26.
életévét nem töltötte be.
(2) Az ösztöndíj odaítélésénél a jelölt szociális helyzete nem mérvadó.
2. § (1) Ösztöndíj nyújtható azoknak a nappali tagozatos hallgatóknak, akik első alapképzési,
mesterképzési, osztatlan egyetemi és főiskolai diplomájukat, első felsőfokú
szakképzettségüket szerzik.
(2) Az ösztöndíjra pályázni a tárgy év február 28 -ig, illetve október 15-ig lehet.
(3) Pályázni illetékmentesen lehet
a.) jelen rendelet 1.számú mellékletét képező űrlap kitöltésével
b.) kézzel írott önéletrajzzal,
c.) a félévi illetve évvégi (a pályázat benyújtásának időpontjához viszonyítva)
tanulmányi eredmények hiteles igazolásával (leckekönyv fénymásolatával,
d.) megyei, országos, illetve nemzetközi szintű versenyeken elért kiemelkedő
helyezések, cikkek, kiadványok, kiállítások, bemutatók, nemzetközi
elismerések felsorolásával és
e.) nyelvvizsga bizonyítvány másolatával
(4) Pályázat benyújtásának helye: Piliscsév község Önkormányzata, 2519. Piliscsév
Hősök tere 9.
3.§ (1) A pályázat elbírálása a Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság
(továbbiakban SZEKB.) hatáskörébe tartozik.
(2) A pályázat elbírálása a 2. melléklet értékelési szempontjai szerint történik.
(3) A pályázat elbírálásánál figyelembe kell venni a 2.§-ban felsoroltakat.
(4) A pályázat elbírálása előtt a bizottság a pályázóktól személyes interjút kérhet.
(5)

Az ösztöndíj folyósítása: Az SZEKB döntése alapján minden hónap 5-ik napjáig
kifizetendő.

4. § (1) A SZEKB az ösztöndíjat 5 hónapra állapítja meg.
(2) A SZEKB az adott időszakban a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.
(3) A pályázat benyújtására a kiírt határidőt követően hiánypótlásnak helye nincs.
5. §. Az ösztöndíj alapjául minden évben az az összeg szolgál, melyet az önkormányzat
költségvetéséből elkülönített,
6.§ (1) A Képviselő-testület törekszik a jelöltekkel és ösztöndíjasokkal az állandó
kapcsolattartásra, jelentkező problémáik megoldásában segítséget nyújt és az
érdekeiket szolgáló kérdésekben tanácsot adhat.
(2) A Polgármesteri Hivatal az ösztöndíjban részesülőkről nyilvántartást vezet.
(3) Az e rendelet szerinti támogatások megállapításával kapcsolatos ügyintézés
elektronikus úton nem biztosított.

7. §. (1) E rendelet 2011.február 2. napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) Hatályát veszti Piliscsév Község Képviselő-testületének Tanulmányi ösztöndíjról
szóló 6/2007.(II.27.) rendelet.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. február 1-én.
Baumstark Tiborné
jegyző
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1. melléklet a 2/2011(II.1) önkormányzati rendelethez

Tanulmányi ösztöndíj
igénylő lap

Kérelmező neve: ...................................................................................................
Születési ideje: ......................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................
Lakcíme: ...............................................................................................................
Mióta lakik Piliscséven: ........................................................................................
Mely felsőfokú tanintézetben folytatja tanulmányait: ............................................
..............................................................................................................................
Tanulmányi átlaga: ...............................................................................................

Dátum: ...................................................................................

....................................................
kérelmező aláírása
Kérelem mellékletei:
1)
2)

3)

Önéletrajz
Hiteles igazolás a tanintézettől
a.) a beiratkozás tényéről,
b.) tanulmányi eredményről
Nyelvvizsga bizonyítvány másolata
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2. melléklet a 2/2011(II.1) önkormányzati rendelethez
pontszám

Értékelési szempontok
Kézzel írott önéletrajz.
Külalak
Helyesírás
Tartalom

1
1
4

Nyelvvizsgát tett.
Nyelvvizsga
Alapfok A
Alapfok B
Középfok A
Középfok B
Felsőfok A
Felsőfok B
Szlovák nyelvből tett nyelvvizsga esetén 1,5x szorzót kell alkalmazni
Tanulmányi átlaga előző félévben legalább 4.
4,5 átlag alatt
4,5 átlag felett
A falu közéletében aktívan vesz részt.
A falu közéletében való részvétel
Valamely tantárgyból elért kimagasló eredmény, illetve tudományos,
művészeti, sport teljesítmény (megyei, országos, illetve nemzetközi szintű
versenyen elért kiemelkedő helyezés), (cikk, kiadvány megjelentetésében
való részvétel), kiállítás, bemutató, nemzetközi elismerés.
Valamely tantárgyból elért kimagasló eredmény (tanulmányi, szakmai,
sport)
Megyei versenyen elért eredmény
Országos versenyen elért eredmény
Nemzetközi versenyen elért eredmény
Szakmai folyóiratban publikáció
Mester képzésben és osztatlan egyetemi képzésben részt vevő hallgató

Elért pontszám
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2
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