HIRDETMÉNY
SIÓFOK VÁROS ÖSZTÖNDÍJA
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete ösztöndíjat alapított olyan
tehetséges helyi fiatalok közép- és felsőfokú tanulmányainak támogatására, akik
szociális helyzetükből adódóan tanulmányaik költségeinek viselésére nem, vagy
csak részben képesek.
Siófok Város Ösztöndíjáról szóló
önkormányzati rendelete alapján:

többször

módosított

19/1993.

(VII.

22.)

„(1) Ösztöndíjban részesíthető az a tanuló, aki legalább 1 éves állandó siófoki
lakóhellyel rendelkezik
a) és nappali tagozaton gimnáziumban, szakközépiskolában a tanulmányi
eredménye az elbírálást megelőző félévben a 4,75-ös átlagot
meghaladta, vagy
b) az első diploma megszerzése érdekében felsőfokú oktatási intézményben,
nappali tagozaton és államilag finanszírozott képzésben tanulmányokat
folytat és az első évfolyam első félévét sikeresen befejezte úgy, hogy az
elbírálás megelőző félévben a (3) bekezdésben meghatározott módon
számított tanulmányi átlaga a 4,5-ös átlagot meghaladta.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározottakon túl az ösztöndíj
megítélésének feltétele, hogy a tanuló családjában az egy főre jutó nettó
jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér összegének
másfélszeresét és a család nem rendelkezik a lakhatás, illetve a megélhetés
alapvető szükségleteit meghaladó vagyonnal. (…)
(3) A tanulmányi átlag számításának szabályai:
a) gimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányok esetén a tanulmányi átlagba
nem számítható be a magatartás, szorgalom, ének-zene, technika, rajz és
testnevelés tantárgyakból kapott féléves osztályzat, ezeken kívül valamennyi
oktatott tantárgy félévi osztályzatát,
b) felsőfokú oktatási intézmény esetén valamennyi oktatott tantárgy félévi
osztályzatát alapul kell venni az átlag számításánál.”
A tanulmányi átlag megállapításához (hagyományos átlag számítás szabálya
szerint) a figyelembe vehető tantárgyak osztályzatának összegét kell elosztani a
tantárgyak számával.

A tanulmányi átlag megállapításánál a Bizottság nem a kredit átlagot, és nem
az intézmény által közölt ún. ösztöndíj átlagot veszi figyelembe!

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014.november 15.
Mindkét kategória pályázati űrlapja átvehető a Siófoki Közös Önkormányzati
Hivatal ügyfélszolgálatán 2014. október 1. napjától.

Az Ösztöndíj Bíráló Bizottság által felosztható keretösszeget
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi
költségvetésében hagyja jóvá!

