
   
 

Abaújvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 

 

tanulmányi ösztöndíjról 
 

Abaújvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el:  

 

 

A rendelet célja 

 

1. § 
 

A rendelet célja a 2. §-ban meghatározott tehetséges diákok tanulmányainak 

támogatása. 

 

 

Az ösztöndíj odaítélésének feltételei 

 

2. § 

 

(1) Ösztöndíjban az a kimagasló tanulmányi eredményt elérő, 25. életévét be nem 

töltött magyar állampolgár részesíthető, aki Abaújvár községben legalább 5 éve 

lakóhellyel rendelkezik és  

a) alapfokú nevelési oktatási intézmény felső tagozatának tanulója; 

b) középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatának tanulója;  

c) államilag elismert magyar felsőoktatási intézményben első képzésben 

résztvevő, nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgató. 

 

(2) Kimagasló a tanulmányi eredmény, ha a tanuló vagy hallgató által benyújtott, 

tanulmányi eredményt tanusító bizonyítvány vagy dokumentum szerint a pályázat 

benyújtását közvetlenül megelőző két lezárt félév tanulmányi eredményének 

kerekítés nélküli számtani átlaga 4,5-5,0. 

 

Az ösztöndíj  

 

3. § 

 

(1) Az ösztöndíj elnevezése: „Abaújvár Gyermekeinek Jövőjéért” tanulmányi 

ösztöndíj. 

 

(2) Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra (szeptembertől júniusig) szól, 

folyósítására - a szeptember és az október hónapot kivéve - havonta, az adott hónap 

20. napjáig kerül sor. A folyósítás a pályázó által megadott bankszámlára, 

amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, úgy készpénzben történik. A 



szeptemberi és az októberi ösztöndíjat egy összegben, október hónapban folyósítja 

az önkormányzat.  

 

(3) Az ösztöndíj összege havonta 

a) alapfokú nevelési oktatási intézmény felső tagozatának tanulója esetében: 

5.000,- Ft; 

b) középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatának tanulója esetében: 

10.000,- Ft; 

c) államilag elismert magyar felsőoktatási intézményben első képzésben résztvevő, 

nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgató esetében: 15.000,- Ft 

melynek pénzügyi fedezete az önkormányzat éves költségvetésében biztosított 

keretösszeg. 

(4) Amennyiben az éves költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg nem nyújt 

fedezetet valamennyi pályázó támogatására - az igazolt tanulmányi átlag szerint 

kialakult sorrend alapján a legjobb tanulmányi átlaggal rendelkezők részesülnek 

támogatásban. Azonos tanulmányi átlaggal rendelkező pályázók esetén a sorrend 

kialakítása a pályázat benyújtásának időpontja alapján történik.  

 

A pályázati eljárás szabályai 

 

4. § 
 

(1) Az ösztöndíj pályázat alapján nyerhető el.  

 

(2) A pályázat tartalmi elemei: 

a) a rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlap; 

b) a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata; 

c) középiskolai tanuló és felsőoktatási intézmény hallgatója esetében a pályázó 

tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya;  

d) a pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány - ennek hiányában 

más dokumentum - másolata. 

 

(3) A pályázat Abaújvár Község Önkormányzatának címezve postai úton, vagy 

személyesen nyújtható be a Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve a 

Gönci Közös Önkormányzati Hivatal Abaújvári Ügyfélszolgálatán. 

 

(4) A pályázat benyújtásának határideje minden év szeptember 10. napja. Amennyiben 

ez a nap munkaszüneti napra esik, határidőben beérkezettnek kell tekinteni a 

következő munkanapon beérkezett pályázatot is. 

 

(5) Az ösztöndíj odaítéléséről a képviselő-testület dönt - minden év szeptember 30. 

napjáig. 

 

(6) A pályázat formailag érvénytelen, ha annak a 4. §. (2) bekezdésében meghatározott 

tartalmi elemeiből valamelyik hiányzik. A pályázat tartalma alapján érvénytelen, ha 

pályázó nem felel meg a rendelet 2. § (1) - (2) bekezdéseiben foglalt 

követelményeknek. 

 



(7) Nem részesülhet támogatásban az, akinek a pályázata formailag vagy tartalma 

alapján érvénytelen, illetve határidőn túl érkezett be. Hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 

(8) Az ösztöndíjat elnyerőkkel az önkormányzat minden év október 15. napjáig 

megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza a juttatások részletes feltételeit és 

elszámolásának rendjét, illetve az adatoktban bekövetkező változás bejelentésének 

kötelezettségét is.  
 

 

A támogatás folyósításának megszűnése és a jogosulatlan támogatás visszafizetése 

 

5. § 

 

(1) Ha a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonya szünetel vagy megszűnik, annak 

időpontjától az ösztöndíj folyósítása megszűnik.  
 

(2) Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a tanuló vagy hallgató, aki évközben 

tanulmányait megszakítja, a félévét halasztja vagy a félévét eredménytelenül fejezi 

be. 

 

(3) A tanuló vagy hallgató az (2) bekezdésben meghatározott tényt 8 napon belül 

köteles a polgármesternek bejelenteni, aki intézkedik a (2) bekezdésben 

meghatározott tény bekövetkeztétől az ösztöndíj folyósításának megszüntetéséről és 

a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetéséről. 

 

(4) Az ösztöndíjat jogosulatlanul igénybe vevő köteles annak összegét az 

önkormányzat számára visszafizetni.  

 

(5) A képviselő-testület eltekinthet a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésétől, 

ha az igénybevevő bizonyítja, hogy tanulmányainak megszakítása önhibáján kívüli 

okból történt. 
 

Átmeneti rendelkezések 

6. § 

(1)  2017. évben a pályázat benyújtásának határideje október 10. 

 

(2) 2017. évben az ösztöndíj odaítéléséről a képviselő-testület október 20. napjáig dönt. 

 

(3) 2017. évben a megállapodás megkötésére az ösztöndíjat elnyerőkkel október 25-ig 

kerül sor. 

 

Záró rendelkezések 

 

7. § 

 

Ez a rendelet 2017. szeptember 20. napján lép hatályba. 

 
 



1. melléklet a 12/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

tanulmányi ösztöndíjhoz 

 

a 20…../20….. tanévre 

 

A pályázó adatai 

Neve: …………………………………………………..………..……………..…………                                                                                               

Születési neve: ………….………………...…………………………………..………….                                                                                

Születési helye, ideje: ……………………………………………..……………………..                                                                     

Anyja neve: ……………………………………………………………………..…..……                                                                                     

Lakcíme: ……..…………………………………………………………………….…… 

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám): ……………………………………….                                                                                          

Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………… 

Telefonszáma/e-mail címe: ………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Bankszámla adatok 

Számlavezető pénzintézet neve: .………………………………………….…………….                                                     

Bankszámlaszáma: ………………………………………………………………………                                                                          

 

Oktatási intézményre vonatkozó adatok 

Neve: ……………………………………………………………….……………………                                                                                              

Címe: ……………………………………………………………………………………                                                                                               

Évfolyam: …………………………………………………………………..……………                                                                                       

 

 



Csak felsőoktatási intézmény esetén töltendő ki 

Kar: ………………………………………………………………………………………                                                                                                   

Szak, szakpár: ……………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Képzés típusa: alapképzés / mesterképzés / osztatlan képzés: …………………………...                                                                                               

Tanulmányi átlag (számtani átlag): ………………………………….…………………...                                                  

 

Abaújvár, ………… év …………………………….. hónap ………. nap 

 

 

 ………………………..…………. 

pályázó aláírása 

  

 

…………………………………… 

szülő/törvényes képviselő aláírása  

(kiskorú pályázó esetén) 

 

Mellékletek: 

           A pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata; 

 

Középiskolai tanuló és felsőoktatási intézmény hallgatója esetében a pályázó 

tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya;  

 

A pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány - ennek hiányában 

más dokumentum - másolata. 

 

 

 

 

 

 

 

 


