
ELŐTERJESZTÉS 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2021. augusztus 30.-i rendkivüli ülésére 

 

Előterjesztés 

Tanulmányi Ösztöndíjakról szóló rendelet módosítása 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:    2021.08.30. 

A napirendet tárgyaló ülés:   Szociális Bizottság, Pénzügyi Képviselő-

testület  

Az előterjesztést készítette:     jegyző 

Előterjesztő:      Polgármester  

A napirendet tárgyaló ülés típusa:    nyílt / zárt  

A napirendet tárgyaló ülés típusa:    rendes / rendkívüli  

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:    egyszerű / minősített  

A szavazás módja:      nyílt / titkos 

 

1.Előzmények, különösen az adott tárgykörben hozott korábbi testületi döntések és azok 

végrehajtásának állása: ------ 

 

2. Jogszabályi hivatkozások: A tanulmányi ösztöndíjakról szóló 14/2011. (06.29.) Ör. számú rendelet 

 

3.Költségkihatások és egyéb szükséges feltételeket, illetve megteremtésük javasolt forrásai: 

Mindenkori költségvetés 

 

4. Tényállás bemutatása:  

A képviselő-testület a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 14/2011 (06.29.) önkormányzati rendeletében 

lehetőséget kíván teremteni a szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanulók esélyegyenlőségének 

biztosításához a különböző iskolarendszeren kivüli oktatási formákban való részvételhez kapcsolódóan.  

 

Az ösztöndíjakról szóló rendelet értelmében a szociálisan hátrányos helyzetű sport- egyesületben tanuló 

tanulók egyesületi tagdíjához, a művészeti iskolába járó tanulók, a külföldi ösztöndíjban résztvevő 

tanulók tanulmányi költségeihez, illetve a Telki Pipacsvirág Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Átalános 

Iskolában tanuló és ott idegennyelvi iktatásban résztvevő tanulók részére ösztöndíj igényelhető a 

Szociális Bizottságtól. 

 

A szociális rászorultságtól függő ösztöndíj támogatás azt a hallgatót illeti meg, akinek családjában az 

egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250 %-át, melyet a Szociális Bizottság 350 %-ra javasol módosítani. 

 

Az idegennyelvi kiegészítő képzés a helyi oktatási intézményben évek óta megszűnt, így ezen támogatás 

a továbbiakban nem releváns. Javasoljuk az erre vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezését. 

 

A bizottság javasolja a külföldi ösztöndíj támogatás hatályon kívül helyezését tekintettel arra, hogy az 

elmúlt 10 év alatt ilyen pályázat nem érkezett a bizottsághoz. 

 

A rendelet-tervezet 4-5.§-ában szabályozott a kérelem benyújtásához szükséges mellékletek esetében – 

a munkaügyi hatóság tekintetében változás történt, illetve a benyújtandó igazolások felsorolásában 

történő változás miatt adminisztratív okok indokolják a módosítást. 

 

Telki, 2021. augusztus 23. 

 

Deltai Károly 

polgármester 

 



Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

.../.... (...) önkormányzati rendelete 

a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 14/2011. (06.29.) Ör. számú rendelet módosításáról  

Telki község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 14/2011. (06.29.) Ör. számú rendelet módosításáról a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A Telki község Képviselő-testülete 14/2011. (06.29.) Ör. számú rendelete a tanulmányi ösztöndíjakról 

szóló 14/2011 (VI.29.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Telki község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján az alábbi rendeletet alkotja.” 

2. § 

(1) A Telki község Képviselő-testülete 14/2011. (06.29.) Ör. számú rendelete a tanulmányi 

ösztöndíjakról szóló 14/2011 (VI.29.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

[A pályázatot a kérelmező, vagy a törvényes képviselő, illetve meghatalmazottja (a továbbiakban: 

kérelmező), a jogosultság megállapításához szükséges igazolások, nyilatkozatok csatolásával,] 

„b) a Sport ösztöndíj, a művészeti ösztöndíj esetében az e rendelet függelékét képező pályázati 

adatlapon lehet benyújtani.” 

(2) A Telki község Képviselő-testülete 14/2011. (06.29.) Ör. számú rendelete a tanulmányi 

ösztöndíjakról szóló 14/2011 (VI.29.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(3) Az elbírálás során, a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól 

nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen 

mérhető jövedelmeknél a három hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg. 

” 

3. § 

A Telki község Képviselő-testülete 14/2011. (06.29.) Ör. számú rendelete a tanulmányi ösztöndíjakról 

szóló 14/2011 (VI.29.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az e rendelet által szabályozott ösztöndíjformák olyan pénzbeli juttatások, melyek a pályázó szociális 

helyzete alapján) 

„b) a felsőoktatásban tanulók 

ba) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj önkormányzati ösztöndíjrészeként 

(a továbbiakban: Bursa ösztöndíj)” 

(nyerhetők el.) 

4. § 

A Telki község Képviselő-testülete 14/2011. (06.29.) Ör. számú rendelete a tanulmányi ösztöndíjakról 

szóló 14/2011 (VI.29.) önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 

a) pályázati adatlap, 

b) tanulmányi jogviszony igazolása, 



c) az osztályfőnök támogató javaslata 

d) művészetoktatási intézmény támogató nyilatkozata” 

5. § 

A Telki község Képviselő-testülete 14/2011. (06.29.) Ör. számú rendelete a tanulmányi ösztöndíjakról 

szóló 14/2011 (VI.29.) önkormányzati rendelet 

a) 4. § e) pontjában a „250 %-át.” szövegrész helyébe a „350 %-át.” szöveg, 

b) 5. § (4) bekezdésében a „Munkaügyi Központ” szövegrész helyébe a „Járási Hivatal” szöveg 

lép. 

6. § 

Hatályát veszti a Telki község Képviselő-testülete 14/2011. (06.29.) Ör. számú rendelete a tanulmányi 

ösztöndíjakról szóló 14/2011 (VI.29.) önkormányzati rendelet 

a) 5. § (1) bekezdésében a „külföldi tanulmányokhoz,” szövegrész, 

b) 5. § (7) bekezdés c) pontja, 

c) 10. §-a, 

d) „Külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz való hozzájárulás ” alcím címe, 

e) 12. §-a. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 

 

Deltai Károly        dr. Lack Mónika  

polgármester               jegyző 

 

 

 

 


