
 
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2007. (XI. 30.) számú rendelete 
a tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról1 

 
(a 25/2008. (XI.21.) a 12/2010. (X.1.), a 7/2015. (III.27.) számú rendelettel egységes szerkezetben) 

 
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) 
sz. Kormányrendeletben foglaltak alapján a tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj 
támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja2: 
 

1. § 
 
E rendelet célja a kétegyházi állandó lakosú, tanulmányokat folytató hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok ösztöndíj támogatása, tanulmányaik anyagi terheinek részbeni biztosítása érdekében. 
 

2. § 
 
(1)3 E rendelet hatálya kiterjed azon kétegyházi állandó lakosú fiatalokra, akik felsőoktatási 

intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 

 
(2) E rendelet hatálya kiterjed azon kétegyházi állandó lakosú fiatalokra, akik az adott tanévben 

utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, akik az adott tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali 
tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, 
felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni, és az adott tanévben először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe, illetve tanulmányaikat ténylegesen megkezdik. 

 
3. § 

 
(1) Az ösztöndíj támogatás időtartama: 

a) a 2. § (1) bekezdése esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. 
 
b) a 2. § (2) bekezdése esetén háromszor 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi 

félév. 
 
(2) A 2. § (1) bekezdése esetén az ösztöndíj a feltételek ismételt fennállása esetén újrapályázható. 
 

4. § 
 
(1) Az ösztöndíjak – évente egy alkalommal történő – odaítéléséről, a tanulmányi évet követő 

szeptember hónapban való felülvizsgálatáról, valamint a 8. § (5) és (6) bekezdésében 
meghatározott felfüggesztéséről, megvonásáról Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dönt. 

                                                           
1 A rendeletet a képviselő-testület a 2007. november 27-i ülésén fogadta el. 
2 A bevezető szöveget módosította a 25/2008. (XI.21.) számú rendelet. Hatályos: 2008. november 21. napjától. 
3 Módosította a 25/2008. (XI.21.) számú rendelet. Hatályos: 2008. november 21. napjától. 
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(2) A beérkezett pályázatokat az Ügyrendi, Humán és Társadalompolitikai Bizottság - a 6. §-ban 

foglaltak alapján - rangsorolja, majd javaslatot tesz a képviselő-testületnek a döntésre. A 
testület minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál.” 

 
(3) A benyújtási határidőn túl érkezett, valamint a formailag nem megfelelő vagy a szükséges 

okiratokat, mellékleteket – a 8 napon belül teljesíthető hiánypótlási felhívás ellenére - nem 
tartalmazó pályázatokat a képviselő-testület a bírálatból kizárja, és döntéséről – indokolás 
mellett – a pályázót írásban értesíti. 

 
(4) A jegyző a döntést követő 3 munkanapon belül nyilvánosságra hozza a támogatások 

összesített adatait (azon mutatókat, amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, 
illetve a pályázók személyének azonosítására), külön-külön bontásban. 

 
5. §4 

 
 
Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy  
- a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének a 250 %-át nem haladja meg; 
- a pályázó és a lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezők, az 1993. évi III. tv. 4. § (1) b) pontjában meghatározott 
vagyonnal nem rendelkeznek.” 
 
 

6. § 
 

   (1) E rendelet hatálya nem terjed ki a katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézményekre és 
azok hallgatóira. 

 
(2) E rendelet alkalmazásában szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető  
      (amennyiben ezt hitelt érdemlően igazolja) különösen az a hallgató aki(nek) 
  

a) árva, vagy félárva, 
b) valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő 

beteg van, 
c) szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas,  
d) gyermeke van, 
e) családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, 
g) családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 80%-át nem haladja meg, 
h) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül, 
i) állami gondozott, vagy állami gondozásban részesült. 

 
7. § 

 
(1)  A 2. § (1) bekezdése esetén a pályázó az alábbi adatokat és iratokat köteles becsatolni: név, 

oktatási azonosító, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám, anyja neve, személyi 
igazolvány száma, születési helye és ideje, felsőoktatási intézmény, kar, szak/szakpár 
megnevezése (az intézmény, kar teljes neve), információ arról, hogy tanulmányaiból 
előreláthatólag hány félév van hátra. A felsőoktatási intézmény által kiállítandó Igazolás. 

                                                           
4 Módosította a 12/2010. (X.1.) számú rendelet. Hatályos: 2010. október 1. napjától. 



 3 

 
(2) A 2. § (2) bekezdése esetén a pályázó az alábbi adatokat és iratokat köteles becsatolni: név, 

oktatási azonosító, állandó lakcím, levelezési cím, anyja neve, személyi igazolvány száma, 
születési helye és ideje, jelenlegi középiskola (ha van), érettségi éve, jelenlegi munkaköre (ha 
van), azoknak a felsőoktatási intézményeknek, karoknak, szakoknak (intézmény teljes 
megnevezése) a megnevezése, ahol a tanulmányait folytatni kívánja. 

 
(3) A pályázó minden esetben köteles nyilatkozni arról, hogy van-e érvényes tanulmányi-

támogatási szerződése, illetve más külső forrásból tanulmányaira tekintettel támogatásban 
részesül-e. 

 
(4) Minden esetben csatolni kell az ösztöndíj pályázat benyújtására vonatkozó Űrlapot, az együtt 

élők 3 hónapon belüli nettó átlagkeresetét, vállalkozók vagy kimutatható jövedelemmel nem 
rendelkezők esetében az utolsó év egy tizenkettedét tanúsító kereseti kimutatásokat, 
nyugdíjszelvényeket, igazolásokat. 

 
Ezen túlmenően - a 2. § (1) bekezdése esetében - a pályázónak csatolnia kell a felsőoktatási 

intézmény által kiadott „Jogviszony igazolás”-t arról, hogy a pályázó a jogszabályban 
megjelölt képzéstípusok valamelyikében részt vesz. 

 
(5) A Polgármesteri Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat, 

tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet. 
 

8. § 
 
(1) Az ösztöndíj havi összege legfeljebb: 5.000.- Ft/jogosultsági hónap. 
 
(2) Az önkormányzat az általa megítélt ösztöndíjak pénzügyi fedezetét pénzeszközátadás 

jogcímen tanulmányi félévenként egy összegben utalja át az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, Bursa Hungarica számlájára. 

 
  (3) Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a megállapított ösztöndíjak fedezetének 

biztosítását a 2. § (1) bekezdése vonatkozásában két, a 2. § (2) bekezdése vonatkozásában hat 
egymást követő tanulmányi félévre garantálja. 

 
(4) Az ösztöndíjat közvetlen adó- és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség nem 

terheli, de az adóalapot növelő jövedelemnek számít. 
 
(5) Az ösztöndíj folyósítása szünetel azokra a tanulmányi félévekre, amelyekre az ösztöndíjas nem 

iratkozik be. 
 
(6) A megállapított ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának 

időtartama alatt nem iratkozik be a felsőoktatási intézménybe, illetve, ha az ösztöndíjas 
szociális rászorultsága már nem áll fenn, illetve kétegyházi állandó lakcíme megszűnik. 

 
9. § 

 
Az önkormányzat a 2. § (2) bekezdése vonatkozásában a megállapított ösztöndíjak szociális 
feltételeit évente felülvizsgálja, amelyre minden tanulmányi évet követő szeptember hónapban 
kerül sor. A felülvizsgálat során a 6. és a 7. §-ban meghatározott feltételeket ismételten igazolni 
kell. 
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10. § 
 
E rendelet 2007. november 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell. 
 
 

Kalcsó Istvánné    dr. Medgyaszai László 
polgármester      jegyző 


