
Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

8/2021 (VIII.31.) 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 

 

 


