Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015.(X.09.)
önkormányzati r e n d e l e t e
A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az 51/2007.(III.26.) Kormány rendeletben foglaltakra- a felsőoktatási
intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§.
E rendelet célja, hogy a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá a
felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok részére rendszeres pénzbeli támogatást nyújtson.
A rendelet hatálya
2.§.
A rendelet hatálya kiterjed Kelebia Községi Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókra:
a.) akik a felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
b.) 2015/2016 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben,
felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
II. fejezet
A tanulmányi ösztöndíj jogosultság megállapításának feltételei
3.§
(1) Ösztöndíj támogatásban kell részesíteni azt a hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között
élő felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató hallgatót, akinek a havi
jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ösztöndíj mértékének megállapításakor előnyben kell
részesíteni azt,
a.) akinek családjában az eltartottak száma három, vagy annál több,
b.) egyedül neveli gyermekét,
c.) valamilyen betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg
vagy rokkant van,

d.) árva vagy félárva,
e.) állami gondozott, gyámolt,
f.) fogyatékkal élő,
g.) eltartója/szülője munkanélküli vagy öregségi nyugdíjban részesül,
h.) nem részesül kollégiumi ellátásban,
i.) naponta ingázik a lakóhely és a felsőoktatási intézmény között,
j.) családjában tartós beteg vagy rokkant él.
III. fejezet
Az ösztöndíj folyósításának időtartama, mértéke
4.§
(1) A rendelet 2.§ a.) pontjában meghatározott hallgatók részére az ösztöndíj folyósításának
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj újrapályázható.
Mértéke: 2000-5000,-Ft/hó.
(2) A rendelet 2.§ b.) pontjában meghatározott hallgatók részére az ösztöndíj folyósításának
időtartama 30 hónap.
Mértéke: 2000-5000,-Ft/hó.
IV. fejezet
Eljárási szabályok
5.§
(1) Az ösztöndíj odaítélése, mértékének megállapítása a Szociális és Egészségügyi Bizottság
hatáskörébe tartozik.
(2) Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatot a Kelebiai Polgármesteri Hivatalban , az
EPER-Bursa rendszerben kitöltött és a rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon a pályázó által
aláírva, 1 példányban, nyújtható be.
(3) Az elektronikus ügyintézés lehetősége kizárt.
(4) A pályázathoz minden esetben mellékelni kell:
a.) a közös háztartásban élők megelőző havi jövedelméről szóló igazolásokat,
b.) igazolást az "A" típusú pályázathoz,
(5) Az elbírálás során a bizottság:
- a határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja és a
kizárást írásban indokolja,
- minden határidőn belül benyújtott pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja.
(6) Az ösztöndíj visszavonható:
a.) ha a szociális rászorultság megszűnt,
b.) ha a hallgató az oktatási intézménybe nem iratkozott be,
c.) ha a hallgató Kelebia községből elköltözik.
(7) A bizottság a szociális rászorultságot évente felülvizsgálja.
(8) A bizottság által megállapított ösztöndíjat folyósítja.

V. fejezet
Záró rendelkezések
6.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Egyidejűleg a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról szóló 10/2014.(X.21.)
rendelet hatályát veszti.
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