
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2018 (VI. 22.) önkormányzati rendelete 

A települési humán szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási formákról szóló 

2/2018. (I. 26.) rendelet módosításáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés, 13. és 15. pontjaiban 

meghatározott feladatkörében eljárva, a településre jellemző negatív társadalmi tendenciák 

mérséklése, a hátrányos helyzetű, szakképzett, valamint felsőoktatási tanulmányokat folytató 

fiatalok elhelyezkedésének elősegítése, a helyi családtámogatások bővítése céljából az 

alábbiakat rendeli el: 

1. § 

 

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 26.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Tám. R.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul:  

„(1) A Képviselő-testület a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság 

(továbbiakban: Településfejlesztési Bizottság), valamint a Szociális és Humánügyek 

Bizottsága (továbbiakban: Szociális Bizottság) véleményének kikérését követően, 

pályázati eljárás lefolytatását követően, közszolgáltatási ösztöndíjat állapít meg annak 
a felsőfokú tanulmányokat folytató személynek, akinek a családjában az egy főre eső 

jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (továbbiakba: 

nyugdíjminimum) háromszorosát, egyedülálló szülő esetén annak négyszeresét.” 

(2) A Tám. R. 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

„(2) A pályázati eljárás során előnyt élveznek azok a pályázók, azok a személyek, akik 

a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó felsőfokú tanulmányokat folytatnak. E 

rendelet alkalmazásában közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó felsőfokú 

tanulmánynak minősül az a felsőoktatási intézménybe végzett tanulmány, amelynek 

elvégzését követően a hallgató olyan tevékenység végzésére szerez képzettséget, 

amelynek célja a lakosság elsődleges közszolgáltatásokkal való ellátása, így különösen 

az egészségügyi, szociális, pedagógiai területen megszerezhető képesítések.” 

(3) A Tám. R. 2. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

„(7) Ösztöndíj kizárólag azon hallgató részére állapítható meg, aki a pályázat 

benyújtását megelőzően lezárult két tanulmányi félév valamelyikében legalább 4 

egészes tanulmányi átlagot ért el, azzal, hogy a hallgató átlagát a kerekítés általános 

szabályai alapján egész számra felkerekítve szükséges megállapítani.” 

 

2. §  

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a rendelettel módosított 

rendelkezéseket a közszolgálati ösztöndíj tekintetében folyamatban levő pályázati eljárásban 

is alkalmazni kell.  

 

Füzesgyarmat, 2018. július 21. 

 

  Bere Károly                      Dr. Blága János 

  polgármester                                        jegyző 

 

Kihirdetve: 

Füzesgyarmat, 2018.06.22. 

Dr. Blága János 

       jegyző 


