Szerencs Város Képviselő-testülete
21/2009. (IX.24.)
RENDELETE
a felsőoktatási hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
ösztöndíj-támogatásáról
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
a 24/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelettel
Szerencs Város Képviselő-testülete az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való
részvételt. E cél elérése érdekében felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére – kizárólag szociális rászorultság alapján, tanulmányi
eredménytől független- ösztöndíj-támogatás tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Szerencs Város Képviselő-testülete – évenként megerősített döntéssel – csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, elfogadja az ösztöndíjpályázat
általános szerződési feltételeit, és kötelezettséget vállal annak betartására.
Pályázati feltételek
2. §
(1) A pályázatok elbírálásánál – az ösztöndíjpályázat általános szerződési feltételei
alapján jár el.
(2) Egyenlő pályázati feltételek mellett előnyt élvez az a fiatal,
- akinek, illetve akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
valamint vagyona nincs,
- árva, vagy félárva,
- családjában lévő eltartottak száma 3, vagy annál több,
- gyermeket nevel,
- tartósan beteg, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg,
vagy rokkant van,
- eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül.

Eljárási szabályok
3.§
(1) A pályázat benyújtásának és elbírálásának határidejét a helyben szokásos módon
közzétett pályázati kiírás tartalmazza.
(2) A pályázatot írásban, a pályázó által aláírva egy példányban kell benyújtani Szerencs
város honlapján megtalálható, illetve az önkormányzat polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatán rendelkezésre bocsátott adatlapon.
(3) A pályázathoz mellékelni kell:
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- a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszony igazolását,
- a család jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó nyilatkozatot, igazolást.
(4) A pályázatban, valamint az adatlapon szereplő adatok valódisága környezettanulmány
készítésével vizsgálható.
(5) A pályázatok elbírálására, az ösztöndíjban részesülők kiválasztására, az ösztöndíj havi
mértékének meghatározására – az önkormányzat szociális hatáskört gyakorló bizottság
javaslata alapján – a képviselő-testület jogosult. 1
(6) A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
5. §
(1) A határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat esetén az ösztöndíj havi
mértéke legalább 1.000,-Ft, legfeljebb 3.000,-Ft.
(2) A „B” típusú ösztöndíjban részesülők szociális rászorultságát az önkormányzat
javaslatot tevő bizottsága évenként felülvizsgálja.
(3) A jogosulatlanul igénybevett ösztöndíjat a támogatásban részesülő visszafizetni
köteles.
Záró rendelkezések
6. §
(1) A rendelet alapfogalmaira (jövedelem, vagyon, család), valamint a jövedelmi és
vagyoni viszonyok vizsgálatára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény rendelkezései irányadók.
(2) E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szerencs Város Képviselő-testületének a
felsőoktatási hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
ösztöndíj-támogatásáról szóló, 28/2001. (VIII.30.), 16/2003. (VIII.26.) és
41/2004.(IX.30.) rendeletekkel módosított 15/2000.(XI.23.) rendelete hatályát veszti.

Szerencs, 2009. szeptember 24.

dr. Bíró László sk.
címzetes főjegyző
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Rónavölgyi Endréné sk.
polgármester

Módosította: 24/2011. (IX. 22.) ör., hatályos: 2011. október 1-től.
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