
 

Telki község Képviselő-testülete 

18/2012. ( 11.01.)  Ör. számú 

 

 Rendelete 

 

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

 

1.§. 

 

A rendelet bevezető szakasza helyében az alábbi rendelkezés lép: 

 

Telki község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

 

2.§. 

 

A rendelet 2.§. a.) pontja helyében az alábbi rendelkezés lép: 

 

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. Törvény 7.§. (1) bekezdés b) – f) pontjában 

meghatározott közoktatási intézményben tanulókra, 

 

3.§. 

 

A rendelet 4.§. e.) pontja helyében az alábbi rendelkezés lép: 

 

e) szociális szempontból rászorult: az a hallgató, akinek családjában az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 

%-át. 

 

4.§. 

 

A rendelet 5.§. ( 2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(2) A pályázatot a kérelmező, vagy a törvényes képviselő, illetve meghatalmazottja (a 

továbbiakban: kérelmező), a jogosultság megállapításához szükséges igazolások, 

nyilatkozatok csatolásával, 

 a) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj önkormányzati 

ösztöndíjrész                esetén az oktatási és kulturális ügyekért felelős minisztérium 

hivatalos lapjában közzétett pályázati adatlapon; 

b) a Külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok, Sport ösztöndíj, a 

művészeti ösztöndíj és az idegen nyelv tanulási ösztöndíj esetében az e rendelet 

függelékét képező pályázati adatlapon lehet benyújtani. 

 

5.§. 

 

A rendelet 7.§. a) pontja az alábbi c.) bekezdéssel egészül ki: 

 



c.) a Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

közreműködésével az intézményben szervezet idegen nyelv oktatás támogatására 

szolgáló Idegen nyelvtanulási ösztöndíj 

nyerhetők el. 

6.§. 

 

 

A rendelet 8.§. az alábbi (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(5) Az ösztöndíj havi egy főre jutó összege minimum 3.000.- Ft, maximum 10.000.- Ft. Az 

ösztöndíj megállapítása a tanév szorgalmi időszakára, 10 hónapra történik.  

 

7.§. 

A rendelet 9.§. az alábbi (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(5) Az ösztöndíj havi egy főre jutó összege minimum 3.000.- Ft, maximum 10.000.- Ft. Az 

ösztöndíj megállapítása a tanév szorgalmi időszakára, 10 hónapra történik.  

 

8.§. 

 

A rendelet 10.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 

Idegen nyelvtanulási ösztöndíj 

10. § 

( 1) Az Ösztöndíj a Telki Pipacsvirág Angol- Magyar Két tanítási Nyelvű Általános Iskola 

     közreműködésével az intézményben szervezet idegen nyelv kiegészítő tanulmányok     

     támogatására szolgáló támogatás. 

 

 (2) Idegen nyelvtanulási ösztöndíjban részesülhet a szociális szempontból rászorult tanuló, 

aki a Telki Pipacsvirág Angol- Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

közreműködésével az intézményben szervezet angol nyelvi kiegészítő tanulmányokat 

folytatnak. 

 

(3) Az Idegen Nyelvtanulási Ösztöndíj adott évi fordulójának pályázatát, tárgyév 

szeptember 15. napjáig a Bizottság hirdeti meg, melyet a helyben szokásos módon 

közzétesz. 

(4) Idegen Nyelvtanulási Ösztöndíjra a pályázati adatlap a tárgyévben szeptember 30-ig 

nyújtható be. 

(5) Az ösztöndíj havi egy főre jutó összege minimum 3.000.- Ft, maximum 10.000.- Ft. Az 

ösztöndíj megállapítása a tanév szorgalmi időszakára, 10 hónapra történik.  

(6) Az ösztöndíj folyósítása havonta utólagosan történik. 

(7) A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 

a) pályázati adatlap, 

b) tanulmányi jogviszony igazolása, 



c) az osztályfőnök támogató javaslata 

 

9.§. 

 

A rendelet 10.§, 11.§. 12.§, 13.§-ai átszámozásra kerülnek. 

 

A rendelet eddigi 10.§.-ának számozása 11.§-ra, 11.§-ának számozása 12.§-ra, 12.§-ának 

számozása 13.§-ra változik, míg a 13.§-ának számozása 14.§-ra változik. 

 

10.§. 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(2) 2012. évben a Sport, a Művészetoktatási és az Idegen Nyelvtanulási Ösztöndíjra 

vonatkozó pályázati felhívás 2012. október 17-én kerül kiírásra, a pályázatok benyújtási 

határideje 2012. október 31. 

 

 

Telki, 2012. október 16. 

 

 

Deltai Károly        Makranczi László 
Polgármester            jegyző 

 

 
 


