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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005. (I. 24.) Kt. sz.
határozata alapján az önkormányzatnak minden év december 31-ig kell döntenie a
Sipos Gyula Tehetséggondozó Önkormányzati Ösztöndíjpályázat következő évi
fordulójának meghirdetéséről és a pályázati feltételekről.
Az elmúlt években minden alkalommal meghirdetésre került a pályázat, a
feltételeit az utóbbi három évben az intézmények által jelzett igényeknek megfelelően
módosítottuk. A jelentkezők és a pályázati feltételeknek megfelelő diákok száma
azonban évről évre csökkent.
A 2010. évre kiírt pályázat feltételei röviden a következők voltak:
- a pályázó a középiskolai kollégiumok bármelyikében, első alkalommal
létesítsen kollégiumi jogviszonyt
-

A diák iskolai tanulmánya során az előző tanév végi eredményének
átlaga:
az Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumba
pályázók esetében érje el a 4,00-t, az Apáczai Csere János Bölcsőde,
Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégiumba pályázóknak a 3,70-t, az 516. sz. Ipari
Szakképző Iskola és Kollégiumba pályázóknak a 3,50-es átlagot

- A támogatás időtartama egy tanév, két egymást követő tanulmányi félév
- A támogatás mértéke: 10. 000 Ft/fő/hó
A 2010. évi pályázati felhívásra egy tanuló nyújtotta be pályázatát, aki a
támogatási feltételeknek is megfelelt. A 2010/2011. tanév decemberében került volna
sor a pályázat támogatás első (2010. szeptember-október-november hónapokra szóló)
részletének kifizetésére, a pályázó azonban kollégiumi tagsági viszonyát megszüntette,
így nem jogosult a támogatásra.
A kollégiumi férőhelyek és a pályázati támogatás iránt az elmúlt években
minimálisra csökkent az érdeklődés, és a korábbihoz képest emelt összegű támogatás
sem érte el célját, holott ez az összeg majdnem teljes egészében fedezte a kollégiumi
étkezés havi költségét.
A tavalyi évi pályázati forduló alapján egyértelművé vált, hogy az
ösztöndíjpályázat még a többször módosított formájában sem alkalmas arra, hogy
elősegítse a kollégiumi férőhelyek feltöltését, illetve a támogatást igénylő, megfelelő
tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok számára vonzóvá tegye a kollégiumi
életet.
A Képviselő-testület, mint az ösztöndíjpályázat alapítója döntheti el, hogy a
következő évre kiírja-e a pályázatot, és milyen feltételekhez köti a pályázati támogatás
kifizetését.

Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Sipos Gyula Önkormányzati
Tehetséggondozó Ösztöndíjpályázatot a Képviselő-testület visszavonja, és az erre
szánt pénzösszeggel a következő évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat költségvetési keretét megnöveli. (Tájékoztatásul: ebben az évben a
Bursa Hungarica 2011. évi fordulójára benyújtott 105 „A” és 12 „B” típusú
pályázatból forrás hiányában az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott
hatáskörében eljárva 56 hallgatónak és 2 végzős középiskolásnak tudott támogatást
megítélni.)
További, az Illyés Gimnázium és az 516. sz. Ipari vezetője által támogatott
lehetőség, hogy az önkormányzat a 2011/2012. tanévre is kiírja a pályázatot. Ebben az
esetben szükségszerű egy átfogó, tartalmi elemekkel is bővített pályázati program
kidolgozása, amelynek elemei hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tanulók a támogatás
révén a jelenleginél több szolgáltatást vehessenek igénybe, és kollégiumi tagságuk
során a jelenleginél magasabb óraszámban és több területen is tehetséggondozásban
részesüljenek.
Az intézményekben már felmerültek ötletek arra, hogy milyen programokkal és
szolgáltatásokkal lehetne ezt a pályázati rendszert „tartalmasítani”, pl. a támogatás
részét képezhetné az ECDL vizsga megszerzésének biztosítása, gépjármű vezetői
engedély elméleti óráinak biztosítása, stb. Hasonló programok már több helyen
működnek az országban, és olyan ötleteket, amelyeknek megvalósítása nem terheli
meg aránytalanul a fenntartót, az Arany János Tehetséggondozó Programból is át lehet
venni. Ennek kidolgozása és ütemezése az intézmények bevonásával történhet meg.
Fentiek alapján kérem, hogy a Sipos Gyula Önkormányzati Tehetséggondozó
Ösztöndíjpályázat 2011/2012. tanévre szóló meghirdetéséről a határozati javaslatban
foglalt megfelelő alternatíva választásával dönteni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
„A” alternatíva:
A Sipos Gyula Önkormányzati Tehetséggondozó Ösztöndíjpályázatot a 2011/2012.
tanévre meg kívánja hirdetni. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a
pályázati programot a középfokú intézmények és kollégiumaik vezetőjének
bevonásával dolgozza ki, és azt a 2011. januári testületi ülésen terjessze elő.
Határidő: 2011. januári testületi ülés: Pályázati program kidolgozására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda, középfokú intézmények és kollégiumainak
vezetői

„B” alternatíva:
A Sipos Gyula Önkormányzati Tehetséggondozó Ösztöndíjpályázatot visszavonja, és
az e célra szánt összeggel, 2011. évben 1 millió Ft-tal a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára később elkülönítendő keretet megnöveli.
Határidő: Bursa Hungarica pályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozás
időpontja (várhatóan 2011. szeptember)
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda
Dombóvár, 2010. december 8.

Kerényi Zsolt
alpolgármester

