TEHETSÉGES, SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ TANULÓK
TÁMOGATÁSA
(4/2015. (II. 28.) Ör. rendelet alapján)
Ügyintézés: II. emelet 60.
Ügyintéző: Erlné Kiss Regina
Telefon: 361-444/177
E-mail: erlne@oroszlany.hu
Ügyintézési határidő: 30 nap
Az ügyintézés a helyi középfokú oktatási intézményekben indul.
Arany János Tehetséggondozó Program:
4/2015. (II. 28.) Ör. rendelet:
„10. § (1) Továbbtanulási támogatásban részesíthető az az Oroszlányban lakóhellyel
rendelkező tanuló, aki középiskolai tanulmányait az Oktatási Minisztérium
által beindított Arany János tehetséggondozó program keretei között folytatja,
és a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(2) A támogatás mértéke a tanulmányok folytatásának idejére tanévenként 10
hónapon keresztül 5.000,- Ft/hó. „
Oroszlányi középiskolában tanulók támogatása:
4/2015. (II. 28.) Ör. rendelet:
„11. § (1) Továbbtanulási támogatásban részesíthető az az Oroszlányban lakóhellyel
rendelkező tanuló, aki a helyi középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos
tanulója és megfelel az alábbi együttes feltételeknek:
a) a tanuló családjában az egy főre jutó 3 havi átlagjövedelem összege nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %át,
b) a tanuló félévi, vagy év végi tanulmányi eredménye legalább: gimnáziumi
tanuló esetében 4,0; szakközépiskolai tanuló esetében 3,5; szakiskolai
tanuló esetében: 3,0;
c) a tanuló a közoktatási törvényben, az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatában és házirendjében meghatározott kötelességének a vizsgált
szorgalmi időszakban eleget tesz,
d) a támogatás odaítéléséhez rendelkezik az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározott, a nevelőtestület és a
diákönkormányzat által adott és a rendelet 3. melléklete szerint
benyújtandó, pozitív javaslattal.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelem minden tanév I.
félévére szeptember 30. napjáig, minden tanév II. félévére február 15. napjáig

nyújtható be. A 9. évfolyamos tanulók esetében csak az I. féléves bizonyítvány
átlaga alapján igényelhető a támogatás. A 10-12. évfolyamos tanulók esetében
az I. féléves támogatás az előző évfolyam év végi bizonyítványának tanulmányi
átlaga, a II. féléves támogatás az adott évfolyam I. félévi bizonyítványának
tanulmányi átlaga alapján igényelhető.
(3) A támogatás mértéke félévenként 5 hónapon keresztül
a) 3,0-3,5 közötti tanulmányi átlag esetén 4.000,- Ft/hó,
b) 3,51-4,0 közötti tanulmányi átlag esetén 6.000,- Ft/hó,
c) 4,01-4,5 közötti tanulmányi átlag esetén 8.000,- Ft/hó,
d) 4,51-5 közötti tanulmányi átlag esetén 10.000,- Ft/hó,
amely egy összegben kerül kifizetésre.”

A továbbtanulási támogatások esetén a támogatásban részesülő tanuló/eltartóját 8
napon belül bejelentési kötelezettség terheli a tanulói jogviszony megszűnéséről, és a
támogatás megállapítását befolyásoló körülmények változásáról. A jogosultság
feltételeinek a megszűnése a támogatás azonnali megszüntetését eredményezi. A
jogtalanul fölvett támogatást a támogatást megszüntető határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül vissza kell fizetni.

