
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról szóló 10/2009. (VII.6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV.  törvény  16.  §.  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  felsőfokú  oktatási 
intézményekben  tanuló  fiatalok  részére  nyújtható  anyagi  támogatás,  ösztöndíj  megállapításáról  a 
következőket rendeli el:

1.  §  A  felsőoktatási  intézményekben  tanuló  fiatalok  ösztöndíjáról  szóló  10/2009.  (VII.6.) 
önkormányzati  rendelet  (továbbiakban:  R.)  3.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép: 
„  b)  az  ország  bármely,  államilag  elismert  felsőfokú  oktatási  intézményében,  nappali 
tagozaton első diplomáját vagy első felsőfokú szakképzettségét szerzi,”

2. § Az R. 3. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ E rendeletben a jövedelem és család fogalmakra az 1993. évi III. törvényben szabályozott 
fogalom meghatározásokat kell alkalmazni.”

3. § Az R. 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Az ösztöndíj odaítélése céljából Révfülöp Nagyközség Önkormányzata félévente pályázati 
felhívást  tesz  közzé.  A pályázati  felhívás  szövegét  a  révfülöpi  honlapon és  hirdetményen 
közzé kell tenni.”

4.§ Az R. 4.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) az ösztöndíj adományozójának megnevezését,
b) az ösztöndíj célját, fő feltételeit,
c) a pályázatok benyújtásának határidejét és helyét.”

5.§ Az R. 4.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A pályázathoz mellékelni kell:

a) a hallgató jogviszony igazolást,
b) a  jövedelmi  körülményekre  vonatkozó  nyilatkozatot,  illetve  azokat  igazoló 

dokumentumokat,
c) a pályázó tanulmányi  munkájára,  kiemelt  érdeklődési  területeire,  illetve tanulmányi 

elképzeléseire is kiterjedő önéletrajzot.”

6. § Az R. 4. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„  A  pályázati  adatlap,  valamint  a  jövedelem  nyilatkozat  nyomtatványok  e  rendelet  1. 
mellékletét képezik.”

7.§ Az R. 4.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Az ösztöndíj odaítélése tanulmányi félévre történik.”



8.§ Az R. 5.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„  Ösztöndíjra jogosulatlanná válik  az a hallgató,  aki évközben tanulmányait  megszakítja, 
vagy a félévét halasztja. A tanulmányait megszakító, halasztó ösztöndíjban részesülő hallgató 
a  tényt  köteles  a  Bizottságnak  bejelenteni,  aki  intézkedik  az  ösztöndíj  folyósításának 
megszűntetéséről.”

9.§ Az R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A Bizottság az ösztöndíj megszűntetéséről intézkedik, ha az ösztöndíjas:

a) az 5.§ (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségeinek nem tesz eleget,
b) szociális körülményeiben bekövetkezett változás az ösztöndíj további folyósítását nem 

indokolja,
c) tanulmányait megszakítja, elhalasztja, befejezte,
d) az ösztöndíj elnyerése, illetve megtartása érdekében valótlan adatokat közölt.”

10.§ Az R. 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
 
11.§ (1)  Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 3.§ (4)-(5) bekezdése,  5.§ 
(2) bekezdése, 5.§ (4) bekezdése.

       Miklós Tamás                                                                              Tóthné Titz Éva
        polgármester                                                                                        jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve:
2012. február „15.„.

Tóthné Titz Éva 
       jegyző  

 



1. melléklet
a   /2012. (II.) önkormányzati rendelethez

“1. melléklet a 10/2009.(VII.6.) önkormányzati rendelethez”

PÁLYÁZAT

Felsőfokú tanulmányokat támogató ösztöndíj  iránt

  Pályázó  neve: …………………………………………………………………………...
 

adatai: …………………………………………………………………………...

lakcíme: …………………………………………………………………………...

Felsőoktatási intézmény, amelyben tanulmányait folytatja:

.......................................................................................................................................................

Évfolyam: Kar:                                                  Szak:

…………………….                           …………………                                    ………………

Tanulmányai alatt tartózkodási helye és annak jogcíme:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Megjegyzés:  -  szakterületen,  vagy  egyéb  (sport,  kulturális)  vonatkozásban  elért 
eredményekről:
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Részesült-e már az önkormányzattól felsőfokú tanulmányokat támogató ösztöndíjban .............

A pályázathoz mellékelni kell:

− hallgatói jogviszony igazolása,
− önéletrajz 
− a család jövedelmi viszonyairól szóló nyilatkozat, igazolásokkal együtt,
− a kérelmező jövedelméről (ösztöndíj, munkabér, lakhatási támogatás, a felsőfokú oktatási 

intézménytől kapott egyéb támogatás) igazolásokat,
− rendszeres havi kiadásairól igazolásokat (albérleti, kollégiumi díj stb.)



NYILATKOZAT

Saját
Házastárs,

élettárs
jövedelem Ft

Szülő, 
egyéb 

hozzátartozó

Munkaviszonyból származó 
nettó jövedelem

Nyugdíjszerű ellátás:
(özvegyi, árvaellátás, baleseti, 

rokkantsági)

Családi pótlék

GYED, GYES, GYET

Gyermektartás díjat kapok, 
fizetek

Rendszeres szoc. segély,
Gyermekvédelmi támogatás, 

munkanélk. jár, 
jövedelempótló támogatás, 

végkielégítés

Lakásfenntartási támogatás

Lakás, üdülő hasznosításából 
származó jövedelem

Bérelt, vagy saját 
mezőgazdasági ingatlanból 

származó jövedelem
Vállalkozásból, 

másodállásból, vagy egyéb 
forrásból származó jövedelem

ÖSSZESEN: (Ft)

Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  közölt  adatok  a  valóságnak 
megfelelnek.

Dátum:

Kérelmező aláírása


