Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
7/2015. (III.27.) számú önkormányzati rendelete
a tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló
17/2007. (XI.21.) számú rendelet módosításáról1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-ában foglalt feladatkörében, a tanulmányokat folytató fiatalok
ösztöndíj támogatásáról szóló 17/2007. (XI.30.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosítására a következőket rendeli el:
1. §
(1)

A Rendelet 4. § (2) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(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.”

(2)

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §
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.”

(3)

A Rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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.”

(3)

1

A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendeletet a képviselő-testület a 2015. március 24-i ülésén fogadta el.

„(2) Az önkormányzat az általa megítélt ösztöndíjak pénzügyi fedezetét pénzeszközátadás
jogcímen tanulmányi félévenként egy összegben utalja át az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő, Bursa Hungarica számlájára.”
2. §
Jelen rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem
bírált ügyekben is alkalmazni kell.
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