
1. melléklet a .../2010 sz. HTH-hoz 
 
 

A SZENT GYÖRGY-ÖSZTÖNDÍJ odaítélésének szabályzata 
 

 
 1. cikkely – A jelen Szabályzat meghatározza a SZENT GYÖRGY-ÖSZTÖNDÍJ odaítélésének 

módját és  feltételeit a sepsiszentgyörgyi középiskolai oktatási intézményekben tanuló utolsó éves 
diákok számára. 
A Sepsiszentgyörgy helyi költségvetésén belüli Ifjúsági Alapból biztosított SZENT GYÖRGY-
ÖSZTÖNDÍJ egy olyan anyagi támogatás, mely a tanulásban kiváló eredményeket elért tanulókat 
hivatott ösztönözni. 

 2. cikkely – Az ösztöndíjra pályázóknak be kell nyújtaniuk egy iratcsomót, mely a következő 
dokumentumokat tartalmazza: 

• személyazonossági igazolvány/kártya; 
• szándéknyilatkozat; 
• CV; 
• a pályázó oktatási intézménye által kiállított igazolás az évvégi tanulmányi átlagról; 
• másolatok oklevelekről; 
• másolatok részvételi bizonylatokról; 
• szervezetek ajánlólevele; 
• egyéb dokumentumok, melyek igazolják a tanulásban elért eredményeket. 
 3. cikkely – Az ösztöndíjakat a következő pontozás szerint állapítják meg: 

1. Az első három középiskolai év (IX., X. és XI. osztály) tanulmányi átlagának összege; 
2. Versenyeken elért, díjakban kifejezhető tanulmányi teljesítmények * / nemzetközi 

tantárgyversenyek – I. helyezés – 25 pont, II. helyezés – 20 pont, III. helyezés – 15 pont, 
dicséret – 10 pont, részvétel – 5 pont (max. 50 pont/iskolai év); 

3. Versenyeken elért, díjakban kifejezhető tanulmányi teljesítmények * / országos 
tantárgyversenyek – I. helyezés – 10 pont, II. helyezés – 8 pont, III. helyezés – 6 pont, 
dicséret – 4 pont, részvétel – 2 pont (max. 20 pont/iskolai év); 

4. Versenyeken elért, díjakban kifejezhető tanulmányi teljesítmények * / megyei 
tantárgyversenyek – I. helyezés – 5 pont, II. helyezés – 3 pont, III. helyezés – 2 pont, 
dicséret – 1 pont (max. 10 pont/iskolai év); 

5. Szervezői készség – 1 pont/diáktanács vagy nonprofit szervezetek által lebonyolított 
pályázat/esemény szerevezésében való közreműködés (max. 5 pont/iskolai év). 

* Versenyek alatt az Oktatási Minisztérium által megjelentett verseny-kalendáriumban szereplő 
versenyek és vetélkedők értendők. 

 4. cikkely – Az évente kiosztható ösztöndíjak számáról és értekéről Sepsiszentgyörgy Helyi 
Tanácsa dönt. 

 5. cikkely – (1) Ösztöndíjban a legnagyobb pontszámot elért pályázók részesülnek, mely az 
odaítélési szempontok alapján szerzett pontszámok összesítésének eredménye. 
(2) Egyenlő pontszámok (holtverseny) esetén döntő kritérium a fenti pontozási rács első szempontja.  

 6. cikkely – Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának jogában áll, az Elbíráló bizottság javaslatára, 
visszavonni az ösztöndíjat, abban az esetben ha megállapítják, hogy a diák nem megérdemelt módon, a 
dokumentumok hamisításával jutott az ösztöndíjhoz, ez esetben köteles az a teljes megítélt összeget 
visszaszolgáltatni és viselni fogja a jogi következményeket. 
 
 



 7. cikkely –  Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által biztosított SZENT GYÖRGY-ÖSZTÖNDÍJ 
odaítélése a következő beosztás szerint történik. 

 
Sz. Tevékenység Határidő 

1. SZENT GYÖRGY-ÖSZTÖNDÍJ – pályázati iratcsomók benyújtása október 1. – november 12. 

2. A pályázók névsorának kifüggesztése a Helyi Tanács 
hirdetőtáblájára és honlapjára 

legkésőbb november 16. 

3. A nyertes pályázók névsorának kifüggesztése a Helyi Tanács 
hirdetőtáblájára és honlapjára 

legkésőbb november 29. 

4. A fellebbezések benyújtása november 29. – december 3.  

5. A fellebbezések felülvizsgálása december 3–10.  

6. Az  Elbíráló bizottság előterjesztésének jóváhagyása 
Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által 

december 10.-t követően 

 
 8. cikkely –  A SZENT GYÖRGY-ÖSZTÖNDÍJ átadására minden évben Sepsiszentgyörgy 

Helyi Tanácsának decemberi soros ülésén kerül sor. 
 


