12/2002. (X.1.) KT. számú rendelet
A felsőoktatási tanulmányokat folytató nagyszénási diákok ösztöndíj
támogatásáról
(Egységes szerkezetben a 2016. szeptember 22-től hatályos rendelet)
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a felsőoktatási
tanulmányokat folytató nagyszénási diákok támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja a nagyszénási állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási tanulmányokat
folytató, illetve folytatni kívánó hátrányos szociális helyzetű diákok ösztöndíj támogatása,
tanulmányaik anyagi terheinek csökkentése érdekében.
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed azon nagyszénási állandó lakóhellyel rendelkező,
szociálisan rászorult személyekre, akik a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXI.
törvényben meghatározott képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott és
teljes idejű (nappali tagozatos) képzés keretében (kivéve a katonai és rendvédelmi
felsőoktatási intézményeket) az alábbi képzési típusok egyikében felsőfokú tanulmányokat
folytatnak:
-felsőfokú szakképzés,
-felsőfokú alapképzés,
-mesterképzés,
-egységes, osztatlan képzés.
(2) A rendelet hatálya kiterjed azon nagyszénási állandó lakóhellyel rendelkező,
szociálian rászorult személyekre, akik az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek, akik a következő tanévtől kezdődően a felsőoktatási
intézmény keretében államilag támogatott, teljes körű (nappali tagozatos) felsőfokú:
-alapképzésben,
-egységes osztatlan képzésben,
-felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
2.§ (1) Az ösztöndíj támogatás időtartama:
a) az 1.§ (1) bekezdése esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (az
ösztöndíj újrapályázható)
b) az 1.§ (2) bekezdése esetén háromszor 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév.
3.§ (1) Az ösztöndíjak odaítéléséről évente egy alkalommal a Képviselő-testület dönt.
(2) Az 1.§ (2) bekezdése alapján megállapított ösztöndíjak felülvizsgálatáról a tanulmányi
évet követő szeptember hónapban a Képviselő-testület dönt.
4.§ (1) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
(2) Az ösztöndíj odaítélésnek feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó havi
jövedelme ne haladja meg a kormányrendeletben megállapított kötelező legkisebb munkabér
összegét.
(3) A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a
pályázót, aki/nek/:

- a családjában más eltartott is van
- árva, vagy félárva
- kollégiumi ellátásban nem részesül
- tartós betegségben, fogyatékosságban szenved
(4) A feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles.
5.§ (1) A kérelmet és a felsőoktatási intézmény igazolását az erre rendszeresített
nyomtatványon kell benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell az együtt élők előző 3 havi nettó jövedelmét tanúsító
kereseti igazolásokat.
(3)A pályázó köteles csatolni minden olyan igazolást, melyek a 4.§ (3) bekezdésében
felsorolt feltételek meglétét támasztják alá.
(4) A döntés előkészítése érdekében, a pályázó által közölt adatok, tények,
környezettanulmány keretében ellenőrizhetők.
6.§ (1) Az ösztöndíj havi összege: 4.000 Ft/jogosultsági hónap.
(2) Az ösztöndíjat közvetlen adó-és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség nem
terheli, de adóalapot növelő jövedelemnek számít.
(3) A megállapított ösztöndíj megvonásra kerül, ha a diák az ösztöndíj folyósításának
időtartama alatt nem iratkozik be a felsőoktatási intézménybe, vagy a felsőoktatási
intézményben nem államilag finanszírozott nappali képzésben vesz részt. A megállapított
ösztöndíj abban az esetben is megvonásra kerül, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már
nem áll fenn, illetve elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. Ez utóbbi
esetben a határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható
meg.
(4)
7.§ Ezen rendelet 2002. október 1-jén lép hatályba. A Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság által megállapított támogatás folyósítására első alkalommal 2003 januárjában kerül
sor.

