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Tárgy: Módosító javaslat Tordas Község Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális 

ellátásokról szóló 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendeletéhez 

A Tordasi Tanulmányi Diákösztöndíjjal kapcsolatos módosítási javaslat 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális ellátásokról szóló 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 16. §-a rendelkezik a 

Tordasi Tanulmányi Diákösztöndíjról (továbbiakban: Diákösztöndíj). 

Javasoljuk a Diákösztöndíjra jogosultak körének leszűkítését a szakmát középfokú oktatási 

intézményben, nappali tagozaton tanuló diákokra. 

Javasoljuk továbbá a jövedelemhatár mindenkori bruttó minimálbérhez igazítását. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását fogadják el! 

 

Indokolás 

 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

a szociális ellátásokról szóló 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendeletéhez 

A Képviselő-testület 2020.06.30. napi ülésén a szociális ellátásokról szóló 6/2020. (VII. 1.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban: SzocR.) 16. §. (3) bekezdésben a támogatottak 

köre kibővült a nappali képzésben résztvevő, gimnáziumban tanuló diákokkal. 

Az ösztöndíj eredeti célja volt a fiatalok ösztönzése szakmák elsajátítására, mely az országos 

szakemberhiányt hivatott pótolni. 

 

Részletes indokolás 

 

A Képviselő-testület 2020.06.30. napi ülésén úgy döntött, hogy a szociális rendelet tervezet 16. 

§ (3) bekezdése „A Diákösztöndíjra kizárólag azok a Tordas Község közigazgatási területén 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű tanulók pályázatnak, akik technikumban 

vagy szakképző iskola nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.” helyett  

„A Diákösztöndíjra kizárólag azok a Tordas Község közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű tanulók pályázatnak, akik középfokú oktatási 

intézményben nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.” kerüljön a rendeletbe. 

 



A SzocR 16. §. (3) bekezdésben a támogatottak köre kibővült a nappali képzésben résztvevő 

gimnáziumban tanuló diákokkal. A szakmát tanuló diákok általában a képzés befejeztével 

szakmájukban helyezkednek el. Gimnáziumban, majd felsőoktatási intézményben tanulók a 

képzettség megszerzése után közép- és felsővezetőként állnak be a munka világába, nem 

pótolva a „kétkezi” munkaerőt. Felsőfokú tanulmányaik során igénybe vehetik a Bursa 

Hungarica pályázatot, melyet önkormányzatunk szintén támogat. 

A korábban elfogadott módosító javaslathoz előzetes hatástanulmány nem készült.  

Az eddigi évek tapasztalata szerint átlag 10 fő szakmát tanuló diák kapott támogatást 10 

hónapra 8.000 Ft/hó összegben. A költségvetésben ez évi átlag 800.000 Ft-os kiadást 

eredményezett. A képzés teljes időtartama alatt (4-5 év) kérelemre igényelhették a diákok.  

A június 30-án elfogadott módosítás szerint a kiadás várható összege az alábbiak szerint 

alakulna: 

A Sajnovics János Általános Iskola és AMI kimutatása alapján a tanulók 100%-a tanul tovább 

középiskolában: kb. 80%-a gimnáziumban és 20%-a szakmát tanul. A Népességnyilvántartóból 

kinyert adatok szerint a 14-18 éves korosztály létszáma átlag 100 főre tehető Tordason. A 

gimnáziumi oktatás időtartama átlag 4-5 év, de járnak 6, illetve 8 osztályos gimnáziumba is 

tanulók. Ezáltal gimnáziumi tanulmányokat folytatók közül 1-1 főt akár 12 éven keresztül is 

támogatnánk a Bursával együtt. 

A Bursa ösztöndíj havi összege 10 ezer forint (5 ezer forintot az önkormányzat, a másik 5 ezret 

az állam állja), a Diákösztöndíjé havi 8 ezer forint, ami az érdemi támogatás minimuma (lásd 

bérletárak) kell, hogy legyen. 

Várható költség kalkuláció 75 fő, 50 fő és 25 fő esetén: 

75 főnek 10 hónapra havi 8 ezer forinttal számolva a támogatás 6.000.000 Ft lenne. 50 diáknál 

4 millió, 25 diák esetében 2 millió forint, ami majd háromszorosa a jelenleginek. Jelenleg a 

költségvetésben ekkora összeget nem különítettünk el erre a célra továbbá, a pályázat 

létrehozásának eredeti célja sem valósul meg, mert a szakemberképzést nem ösztönözzük.  

A támogatási feltételek jövedelemhatárait érdemesebb a mindenkori minimálbérhez igazítani, 

mint a nyugdíjminimumhoz, mert a nyugdíjminimum 2008 óta nem változott, míg a minimálbér 

évente felülvizsgálatra kerül. 

Ezekkel a változtatásokkal megtartjuk a szakmát tanulók 10-15 fős létszámát. A szociális 

helyzettől függetlenül minden szakmát tanuló diák jogosulttá válik az ösztöndíjra. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását a fenti javaslatokkal fogadják el és 

ennek megfelelően kerüljön kiírásra a Tanulmányi Diákösztöndíj pályázat.  

 

Juhász Csaba 

polgármester 

 


