
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2009. (VII.6.) Kt. rendelete

felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról
(egységes szerkezetbe foglalva: 2019. január 30., hatályos: 2019. január 31-től. )

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 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 az alábbi rendeletet alkotja:

1. §  Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőoktatásban tanuló azon
révfülöpi  fiatalok  számára,  akik  magyar  állampolgárok,  állandó  tartózkodásra  jogosító
személyi  igazolvánnyal  rendelkező bevándoroltak,  letelepedési  engedéllyel  rendelkeznek, a
magyar  hatóság  által  menekültként  elismertek,  valamint  a  külföldiek  beutazásáról  és
tartózkodásáról  szóló  2001.  évi  XXXIX.  törvény  rendelkezései  szerint  jogszerűen
tartózkodnak Magyarországon ösztöndíjat  adományozhat  a 3 § (2) bekezdésében foglaltak
feltételek fennállása esetén. 

2. § Az ösztöndíj  fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

3. § (1) Az ösztöndíj pályázat utján  állapítható meg. 
(2) Ösztöndíjban részesülhet az a pályázó, aki

a)   legalább 3 éve állandó lakóhellyel rendelkezik  Révfülöpön,
b)1 az  ország  bármely,  államilag  elismert  felsőfokú  oktatási  intézményében,  nappali

tagozaton első diplomáját vagy első felsőfokú szakképzettségét szerzi,
c)2,3 családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori

öregségi nyugdíjminimum 400 %-át,

d) életkora a  pályázat benyújtatásakor nem éri el a 25. életévet.
      e)  a pályázónak és a vele együtt élő tartásra köteles hozzátartozóinak az önkormányzat

felé  adótartozása nincs.
(3) Az ösztöndíj adományozásához a fenti feltételek együttes fennállása szükséges.
(4)4 
(5)5

(6) A család jövedelmének vizsgálatakor a kérelmező részére folyósított ösztöndíj összegét
figyelmen kívül kell hagyni.
(7)6 E rendeletben a jövedelem és család fogalmakra az 1993.évi III. törvényben szabályozott
fogalom meghatározásokat kell alkalmazni. 
(8)   E  rendelet  1.  §   szerinti  ösztöndíj  a  Bursa  Hungarica  ösztöndíjjal  együttesen  is
megállapítható. 

1  Módosította a 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 1§-a.  Hatályos: 2012. február 16-tól.
2 Módosította a 2/2010. (II.17.) Kt. rendelet 29 § (1) bekezdése. Hatályos: 2010. február 17-től. 
3Módosította az 1/2019. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. január 31-től.
4  Hatályon kívül helyezte a 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 11§ (2) bekezdés.  Hatálytalan:
2012. február 16-tól.
5  Hatályon kívül helyezte a 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 11§ (2) bekezdés.  Hatálytalan:
2012. február 16-tól.



6 Módosította a 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 2§-a.  Hatályos: 2012. február 16-tól.

4. § (1)7  Az ösztöndíj odaítélése céljából  Révfülöp Nagyközség Önkormányzata félévente
pályázati  felhívást  tesz  közzé.  A  pályázati  felhívás  szövegét  a  révfülöpi  honlapon  és
hirdetményen közzé kell tenni. 
(2)8 A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

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

(3)9 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.
(4)10 A pályázati  adatlap,  valamint  a  jövedelem  nyilatkozat  nyomtatványok  e  rendelet  1.
mellékletét képezik.
(5)   A pályázatokat  az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság (továbbiakban: Bizottság)
bírálja el legkésőbb tárgyév márciusi, illetőleg októberi ülésén.
(6)11 Az ösztöndíj odaítélése tanulmányi félévre történik.    
(7) Az ösztöndíjat  a Polgármesteri Hivatal havonta – minden hónap 15. napjáig - utalja a
jogosultaknak. 

5. §  (1)  A ösztöndíjas   köteles    15   napon  belül    bejelenteni  a  Polgármesteri Hivatalhoz
a lakcímében,    jövedelmi  viszonyaiban   bekövetkezett    változást,  valamint    hallgatói
jogviszonyának   megszűnését.
(2)12 
(3)13 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.
(4)14 

6.§15 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.

7 Módosította a 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 3§-a.  Hatályos: 2012. február 16-tól.
8 Módosította a 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 4§-a.  Hatályos: 2012. február 16-tól.
9  Módosította a 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 5§-a.  Hatályos: 2012. február 16-tól.
10  Módosította a 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 6§-a.  Hatályos: 2012. február 16-tól.
11 Módosította a 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 7§-a.  Hatályos: 2012. február 16-tól.
12  Hatályon kívül helyezte a 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 11§ (2) bekezdés.  Hatálytalan:
2012. február 16-tól.
13 Módosította a 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 8§-a.  Hatályos: 2012. február 16-tól.
14  Hatályon kívül helyzezte a 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 11§ (2) bekezdés.  Hatálytalan:
2012. február 16-tól.
15 Módosította a 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 9§-a.  Hatályos: 2012. február 16-tól.



7.  §16 Az ösztöndíj   havi  összege   20.000.-   Ft-ig  terjedhet,  melynek  ösztöndíjas  részére
történő folyósításáról a jegyző gondoskodik. 

Záró rendelkezés

8. §  E  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba.  Kihirdetéséről  a  jegyző  gondoskodik  a
helyben szokásos módon.

Jogharmonizációs záradék

9.§  E  rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács
2006/123/EK  irányelvének  figyelembevételével  készült  és  azzal  összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.

Révfülöp, 2009. június 29.

             Miklós Tamás sk.                                                              Hamarné Szöllősy Emília sk.
                polgármester                                                                                    jegyző 

A rendelet kihírdetve: 2009. július 6-án.

                                                                                                      Hamarné Szöllősy Emília sk.
                                                                                                                        jegyző

Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2019. január 30.
Hatályos: 2019. január 31.

                                                                                                              Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő

aljegyző

16 Módosította az 1/2019. (I.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. január 31-től.



1. melléklet17

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

17 Módosította a 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos: 2012. február 16-tól.
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