KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
a 14/2008. (VI.25.) rendelettel módosított
31 /2006. ( XII.01.)
RE NDE L E T E
az Önkormányzat Tehetséggondozó tanulmányi ösztöndíj
alapításáról és odaítélésének rendjéről
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a kívánatos társadalmi mobilitás
erősítése érdekében szükségesnek tartja tehetséggondozó ösztöndíj rendszer létrehozását
olyan középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatára felvett ott tanuló, vagy
első diplomájukat szerző, jó tanulmányi eredményt elérő hallgatók számára, akiknek szociális
helyzete egyébként lehetetlenné teszi tanulmányaik megkezdését, illetve folytatását.
Ennek érdekében Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése által kapott
jogkörében eljárva a tehetséggondozó ösztöndíjról a következő rendeletet alkotja:
I.
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon gimnáziumban, szakközépiskolában,
szakmunkásképző iskolában és szakiskolában (továbbiakban együtt: középfokú oktatási
intézmény), valamint egyetemen, vagy főiskolán (továbbiakban együtt: felsőfokú oktatási
intézmény) tanulmányokat folytató hallgatókra, illetőleg tanulókra, akiknek állandó lakóhelye
e rendelet hatályba lépését megelőzően legalább egy éve Kunhegyesen van.
(2) A Képviselőtestület azokat a hallgatókat, illetőleg tanulókat részesíti ösztöndíjban, akik
valamely államilag, vagy helyi önkormányzat által finanszírozott középfokú, vagy államilag
finanszírozott felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak.
II.
A tanulmányi ösztöndíj megállapításának elvei
2. § (1) Az önkormányzat által alapított ösztöndíj a tantervi előírások teljesítésével összefüggő
tanulmányi eredmények alapján jár.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően ösztöndíjban részesíthető az a hallgató,
illetőleg tanuló, aki
a) középiskolai tanulmányokat folytató diák esetében megyei, vagy országos tanulmányi
versenyen eredményesen szerepelt, vagy
b) felsőfokú iskolai tanulmányok folytatása esetében tudományos diákköri dolgozatával sikert
ér el.
(3) A tanulmányi ösztöndíj összeget az előző félév (oktatási időszak) tanulmányi eredménye
alapján úgy kell megállapítani, hogy a hallgató, illetőleg tanuló által elért tanulmányi
eredménynek megfelelően ösztönző legyen.
(4) Az első évfolyam I. félévére (oktatási időszakára) beiratkozott felsőfokú képzésben
résztvevő hallgató tanulmányi ösztöndíjban részesülhet, amennyiben érettségi átlaga legalább
4,5 volt.”
(5) A tanulmányi ösztöndíj középfokú iskolai tanulmányok folytatása esetén a 11. 12.
évfolyamon tanulók részére biztosítható.
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(6) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor – az abban részesülők körének és számának
meghatározásakor – biztosítani kell, hogy az azonos, vagy hasonló tanulmányi kötelezettség
alapján elért eredmények összemérhetőek és a megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek
legyenek.
III.
Az odaítélés módja és eljárási szabályai
3. § (1)1 Az ösztöndíjra a pályázatokat a jogosultságot igazoló iratokkal együtt minden év
szeptember 30. napjáig kell Kunhegyes város Polgármesteréhez benyújtani.
(2) Pályázati jogosultságot igazoló iratok középfokú iskolai tanulmányok esetén:
a) iskolalátogatási igazolás,
b) a bizonyítvány, vagy a félévi értesítő hiteles másolata,
c) az eltartó jövedelem igazolása az előző évi adóbevallás alapján e rendelet 1. számú
melléklete szerint,
d) a család vagyonnyilatkozata e rendelet 2. számú melléklete szerint.
(3) Pályázati jogosultságot igazoló iratok felsőfokú iskolai tanulmányok esetén:
a) hallgatói jogviszony igazolás,
b) a félévi értesítő, illetve a leckekönyv hiteles másolata,
c) az eltartó jövedelem igazolása az előző évi adóbevallás alapján e rendelet 1. számú
melléklete szerint.
d) a család vagyonnyilatkozata e rendelet 2. számú melléklete szerint.
(4) A Polgármester a hozzá benyújtott pályázatokat átadja véleményezésre a Szociálpolitikai
és Egészségügyi Bizottságnak.
(5) A Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság véleményezése után az Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottság rangsort készít a Képviselőtestület részére.
(6)2 Az ösztöndíjak odaítéléséről a javaslat alapján Kunhegyes Város Önkormányzati
Képviselőtestülete dönt minden év október 31-ig.
4. § (1) Az ösztöndíjra való jogosultságot középfokú oktatási intézményben végzett
tanulmányok esetén a következő feltételek birtokában kell megállapítani:
a) a tanuló tanulmányi eredménye legalább 4,5 vagy megyei , országos tanulmányi versenyen
eredményesen szerepelt,
b) az eltartó jövedelem igazolást nyújt be az előző évi adóbevallás alapján,
c) a tanuló családja mellékeli a vagyonnyilatkozatot.
(2) Az ösztöndíjra való jogosultságot felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok
esetén a következő feltételek teljesítésekor kell megállapítani:
a) a hallgató tanulmányi eredménye legalább 4,0 vagy tudományos diákköri dolgozatával
sikert ért el,
b) a hallgató igazolja, hogy II. félévét sikeresen befejezte,
c) az eltartó jövedelem igazolást nyújt be az előző évi adóbevallás alapján,
d) a hallgató családja mellékeli a vagyonnyilatkozatot.
(3) Az ösztöndíj folyósítását középiskolai tanulmányok folytatása esetén meg kell szüntetni a
következő feltételek bekövetkezésekor:
a) a tanuló az adott félévre vonatkozóan nem érte el a 4,5 tanulmányi eredményt,
b) a tanuló olyan magatartást tanúsít, amellyel az ösztöndíjra méltatlanná válik,
c) a tanuló ellen büntetőeljárásban jogerős elmarasztaló ítélet született.
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A rendelet 3.§-a (1) bekezdését a 14/2008.(VI.25.) rendelet 1.§-a 2008. június 25-i hatállyal módosította.
A rendelet 3.§-a (6) bekezdését a 14/2008.(VI.25.) rendelet 1.§-a 2008.június 25-i hatállyal módosította.
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(4) Az ösztöndíj folyósítását felsőfokú iskolai tanulmányok végzése során meg kell szüntetni
a következő esetekben:
a) a hallgató az adott félévre vonatkozó vizsgakötelezettségeinek teljesítésekor nem érte el a
4,0 tanulmányi eredményt,
b) a hallgató nem iratkozott be a felsőoktatási intézmény II. félévére, vagy évet halasztott,
c) a hallgató olyan magatartást tanúsít, amellyel az ösztöndíjra méltatlanná válik,
d) a hallgató ellen büntetőeljárásban jogerős elmarasztaló ítélet született.
(5) a tanulmányi ösztöndíj folyósítás megszűnik, amennyiben a hallgatói, vagy tanulói
jogviszony megszűnt, valamint a hallgató, illetve a tanuló meghalt.
(6) Az ösztöndíj odaítélése során az érintett bizottságok és Kunhegyes Város Önkormányzati
Képviselőtestülete az alábbiakat veszi figyelembe és rangsort készít:
− a tanuló, illetve hallgató családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj kétszeresét;
− a benyújtott jövedelem igazolások alapján az igazgatási osztály környezettanulmányt
folytat a jogosultág alaposabb megítéléséhez.
IV.
A támogatás időtartama és pénzügyi forrásai
5. § (1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanévre, azaz tíz hónapra kerül megállapításra.
(2) Az ösztöndíj folyósítására az első öt hónapot követően csak abban az esetben kerülhet sor,
amennyiben a pályázati jogosultságokat igazoló iratokat a hallgató, illetve a tanuló a II.
félévre vonatkozóan is bemutatta.
(3) Az ösztöndíjra fordítható keretet Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete
minden évben az éves költségvetési rendeletben állapítja meg.
(4)3 Az ösztöndíj keretet az önkormányzat két egyenlő részben utalja, illetve fizeti ki azok
számára, akik a Képviselőtestület döntése értelmében arra jogosultak.
Az első részletet minden év november 30-ig, a második részletet március 31-ig kell
folyósítani.
V.
Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések
6. § (1) Az ösztöndíjban részesülő hallgatókkal, illetve tanulókkal Kunhegyes Város
Önkormányzati Képviselőtestülete szerződést köt. A szerződés tartalmazza az ösztöndíj
folyósítás feltételeit.
(2) A felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató ösztöndíjas hallgatóval
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete tanulmányi szerződést köthet.
(3) Az ösztöndíj folyósítására készített szerződést, valamint a tanulmányi szerződést az
önkormányzat nevében Kunhegyes város Polgármestere írja alá.
7. § (1) Az ösztöndíj folyósítása során az első öt hónapot követően a jogosultságot igazoló
okiratokat a II. félévre vonatkozóan minden év február 10-ig kell bemutatni.
(2) A feltételek meglétét a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulmányi osztálya
által kiállított iratokkal, valamint a hallgató, illetőleg a tanuló eltartói részéről kiállított
igazolással és nyilatkozattal kell igazolni.
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A rendelet 5.§ (4) bekezdését a 14/2008.(VI.25.) rendelet 2.§-a 2008.június 25-i hatállyal módosította.

4

8. § (1) Az ösztöndíjban részesülőkkel Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala az Oktatási,
Közművelődési és Egészségügyi Osztály révén folyamatos kapcsolatot tart.
(2) Az Oktatási, Közművelődési és Egészségügyi Osztály a kapcsolattartás során évente
találkozót szervez részükre, melyen tájékoztatást kapnak a városban zajló társadalmi,
gazdasági folyamatokról, a jövőjüket érintő kérdésekről.
(3) A személyes kapcsolattartás célja, hogy a végzett hallgatók, illetőleg tanulók lehetőleg
Kunhegyesen vállaljanak munkát és ezzel gazdagítsák a város szellemi tőkéjét.
9. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az
önkormányzat Tehetséggondozó tanulmányi ösztöndíj alapításáról és odaítélésének rendjéről
szóló 41/2003. (XII. 16.) önkormányzati rendelet, valamint a módosításáról szóló 44/ 2004.
(IX. 16.) önkormányzati rendelet.

Kunhegyes, 2006. november 24.

Szabó András
polgármester

Rentzné dr. Bezdán Edit
jegyző

