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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete 

Tata Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 

és adományozásuk rendjéről 

Egységes szerkezetben hatályos 2020. október 2. napjától 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

    1. A rendelet hatálya 
 

1. § Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőoktatásban kiemelkedő tanulmányi 

eredményt elért tanulók, valamint a kiemelkedő szorgalmú középiskolás tanulók 

elismerésének és megbecsülésének kifejezéseként a következő ösztöndíjakat alapítja: 

 

a) „Öveges József Tanulmányi Ösztöndíj”  

b) „Tata Város Legszorgalmasabb Diákja Ösztöndíj” – középiskolások részére 

c) „ Tata Város Legszorgalmasabb Diákja Ösztöndíj” – általános iskolások részére 

 

2. Öveges József Tanulmányi Ösztöndíj 
 

2. § (1) A díj olyan tatai állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos, felsőoktatásban 

alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy mesterképzésben tanuló hallgatónak 

adományozható, aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét félévében 4,0-nál 

magasabb tanulmányi átlagot ért el és még legalább egy tanéve van hátra a tanulmányai 

befejezéséig. 

 

(2)1 A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni: 5 hallgatónak, akik a humán 

tudományterületen, 5 hallgatónak, akik a természettudomány-műszaki szakterületen 

tanulnak.  Egy szakterületen jutalmazott hallgatók száma abban az esetben lehet 5-nél 

több, amennyiben a másik szakterületre beérkezett pályázatok száma nem éri el az 5-

öt. 

 

(3) A díjra pályázatot nyújthatnak be tatai állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatásban 

résztvevő hallgatók. 

 

(4)2 A pályázatot minden év szeptember 10. napjáig írásban a polgármesterhez kell 

benyújtani.  

 

(5) A pályázatnak tartalmaznia kell a díjra pályázó személy nevét, lakcímét, a felsőoktatási 

intézmény nevét, hallgatói jogviszony, valamint az előző két félév tanulmányi 

eredményének hitelesített igazolását. Tanulmányi eredmény alatt a Neptun rendszerben 

feltüntetett, kreditpontok alapján számított átlag értendő.  A pályázatnak ki kell térnie a 

pályázó Tatához való kötődésére, arra, hogy tanulmányainak folytatása és elvégzése 

miként kapcsolódik városunkhoz, valamint az általa választani kívánt szakdolgozati 

téma kifejtésére maximum két oldal terjedelemben, amennyiben az összefügg Tatával. 

  

 (6) A díjat Tata város polgármestere adja át minden év októberében. 

 
A rendelet megalkotásának napja 2018. április 25. 

                                              
1 Módosította: 26/2020.(X.1.)ÖR 1. §-a. Hatályos: 2020. október 2. napjától. 
2 Módosította: 26/2020.(X.1.)ÖR 2. §-a. Hatályos: 2020. október 2. napjától. 
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(7) A díj az odaítélést tanúsító díszoklevélből és egy tanév 10 hónapjára szóló ösztöndíjból 

áll. Az ösztöndíj havi összege 12 000 Ft. 

 

(8) A díj odaítéléséről a mindenkori oktatási feladatokkal foglalkozó bizottság javaslatának 

figyelembe vételével Tata város polgármestere dönt. 

 

 

3. Tata Város Legszorgalmasabb Diákja Ösztöndíj – középiskolások részére 
 

3. § (1) A díj olyan tatai középiskolában tanuló 9., 10., 11. évfolyamra járó, tatai állandó 

lakóhellyel rendelkező tanulóknak adományozható, akik az adott tanévben a 

legszorgalmasabbak voltak iskoláikban, akik önmagukhoz képest legtöbbet tettek 

iskolai eredményeikért. 

 

(2) A díjat évente 4 tanulónak lehet odaítélni. 

 

(3) A díj adományozására javaslatot tehetnek tatai székhelyű középiskolák nevelőtestületei. 

 

(4) A javaslatokat minden év május 20-ig a polgármesterhez kell benyújtani. 

 

(5) A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, valamint a 

javaslat indoklását. 

 

(6) A díj odaítéléséről Tata város polgármestere dönt. 

 

(7) A díj az odaítélést tanúsító díszoklevélből és az odaítélést követő tanév 10 hónapjára 

szóló ösztöndíjból áll. Az ösztöndíj havi összege 7 000 Ft. 

 

(8) A díjat Tata város polgármestere adja át, az elismerésben részesülő iskolájának 

tanévzáró ünnepségén. 

 

 

4. Tata Város Legszorgalmasabb Diákja Ösztöndíj – általános iskolások részére 

  

4. § (1) A díj olyan tatai általános iskolában tanuló 5., 6., 7. osztályos tatai állandó lakóhellyel 

rendelkező tanulóknak adományozható, akik az adott tanévben a legszorgalmasabbak 

voltak iskoláikban, akik önmagukhoz képest legtöbbet tettek iskolai eredményeikért. 

 

(2) A díjat évente 4 tanulónak lehet odaítélni. 

 

(3) A díj adományozására javaslatot tehetnek tatai székhelyű általános iskolák 

nevelőtestületei. 

 

(4) A javaslatokat minden év május 20-ig a polgármesterhez kell benyújtani. 

 

(5) A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, valamint a 

javaslat indoklását. 

 

(6) A díjat Tata város polgármestere adja át, az elismerésben részesülő iskolájának 

tanévzáró ünnepségén. 
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(7) A díj az odaítélést tanúsító díszoklevélből és egy tanév 10 hónapjára szóló ösztöndíjból 

áll. Az ösztöndíj havi összege 6 000 Ft. 

 

(8) A díj odaítéléséről Tata város polgármestere dönt. 

 
    

5. § (1) Az ösztöndíjak több, egymást követő tanulmányi évben is adományozhatók. 

 

 (2) A díjazott személy nevét és rövid méltatását a helyi televízió, illetve Tata város 

honlapja útján nyilvánosságra kell hozni, a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásai szerint. 

 

(3) Az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíj és Tata Város Legszorgalmasabb diákja – 

középiskolások részére ösztöndíjak pénzügyi fedezetét az önkormányzat pályázati 

forrásból, a Tata Város Legszorgalmasabb Diákja Ösztöndíj – általános iskolások 

részére esetében  költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

(4) Amennyiben az ösztöndíjban részesített tanuló jogviszonya a folyósítás időtartama alatt 

megszűnik, az ösztöndíj tovább nem folyósítható. 

 

 

6. Záró rendelkezések 
 

6. §  (1)  Ez a rendelet 2018. április 26-án  lép hatályba. 

 

        (2)   Amennyiben az ösztöndíjban részesítettek száma nem éri el a 2. § (2), illetve a 3. § (2)  

bekezdésében foglalt keretet, az ösztöndíj pályázatot a polgármester ismételten kiírhatja. 

 

 

 

 

  

Michl József 

polgármester 

 Dr. Kórósi Emőke 

jegyző 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2018. (IV.25.) önkormányzati rendeletének indokolása 

 

Tata Város Önkormányzata által alapított  

tanulmányi ösztöndíjakról és adományozásuk rendjéről 

 

Általános indokolás 
 

A rendelet megalkotásával megvalósul az önkormányzat gazdasági programjában is 

megfogalmazott szándék, mely szerint az önkormányzat a középiskolás és a felsőoktatásban 

kiemelkedő tanulmányi eredményt elért hallgatók megbecsülését is kifejezi. 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

 

Az önkormányzati rendelet meghatározza az önkormányzat által alapított ösztöndíjakat. 

 

A 2. §-hoz 

 

Az önkormányzati rendelet az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjra, valamint adományozására 

vonatkozó különös szabályokat foglalja össze. 

 

A 3. §-hoz 

 

Az önkormányzati rendelet Tata Város Legszorgalmasabb Diákja Ösztöndíj középiskolásokra 

vonatkozó részét, valamint adományozásának rendjére vonatkozó különös szabályokat foglalja 

össze. 

 

A 4. §-hoz 

 

Az önkormányzati rendelet Tata Város Legszorgalmasabb Diákja Ösztöndíj általános iskolásokra 

vonatkozó részét, valamint adományozásának rendjére vonatkozó különös szabályokat foglalja 

össze. 

Az 5. §-hoz 

 

A mindkét ösztöndíjra vonatkozó közös szabályokat tartalmazza. 

 

A 6. §-hoz 

 

Az önkormányzati rendelet 2018. április 26-án  lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


