
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2019. (IX. 13.) rendelete 

Szociális ösztöndíjról 
 
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, 15. pontjaiban 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településre jellemző negatív társadalmi tendenciák 
mérséklése, a hátrányos helyzetű fiatalok tanulmányainak támogatása céljából, Füzesgyarmat 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási és Ellenőrzési; 
Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai, valamint Szociális és Humánügyek 
Bizottságainak véleménye kikérésével az alábbiakat rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyéb önkormányzati 
rendeletben meghatározott támogatásainak összegét meghaladóan jelen rendelet alapján, 
kérelemre, pályázati eljárás lefolytatását követően szociális ösztöndíjat állapít meg a 
településen lakóhellyel rendelkező közép-, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató rászoruló 
személyek részére.  
(2) Jelen rendelet tekintetében rászoruló személynek minősül az a személy akinek halmozottan 
hátrányos illetve hátrányos helyzetét megállapították, akire tekintettel a szülő, gondviselő 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, illetve, akinek a családjában az egy főre 
eső jövedelem nem éri el a jelen rendeletben meghatározott jövedelemhatárt. 
 

2. § 
Szociális ösztöndíj program 

 
(1) A Képviselő-testület a Szociális és Humánügyek Bizottsága (továbbiakban: Szociális 
Bizottság) véleményének kikérését követően, pályázati eljárás lefolytatását követően, szociális 
ösztöndíjat állapít meg annak a közép-, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató rászoruló 
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 Képviselő-testület az ösztöndíj összegét a pályázatot benyújtó személyek, illetve a 
rendelkezésre álló forrás figyelembe vételével úgy állapítja meg, hogy az összes támogatható 
igény kielégítésével az összes támogatás nem haladhatja meg a három millió forintot.  
(3) A pályázati eljárásra vonatkozó kiírás részletes feltételeit a Polgármester határozza meg. A 
pályázati kiírás szövegét az (1) bekezdésbe meghatározott Bizottság hagyja jóvá.  
(4) A pályázati kiírást a helyben szokásos módon szükséges kihirdetni, és a kihirdetést követő 
8 héten belül kell a döntési javaslatot a Képviselő-testület elé terjeszteni.  
(5) Ösztöndíj kizárólag azon középfokú tanulmányokat folytató tanuló részére állapítható meg, 
aki a pályázat benyújtását megelőzően lezárult két tanulmányi félév valamelyikében legalább 
4,0-es tanulmányi átlagot ért el. A közéspiskola első évfolyamába járó tanuló esetén az általános 
iskolai tanulmányok utolsó évének eredményei alapján van lehetőség az ösztöndíj 
megállapítására, azzal, hogy a figyelembe vehető tanulmányi átlagnak ebben az esetben a 4,5-
ös értéket kell elérnie.  
(6) Ösztöndíj kizárólag azon felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató részére állapítható meg, 
aki a pályázat benyújtását megelőzően lezárult két tanulmányi félév valamelyikében legalább 
3,5-es tanulmányi átlagot ért el. Első évfolyamba járó hallgató esetén a középiskola utolsó 



évének év végi eredményei figyelembe vételével, az (5) bekezdés első mondata szerint van 
lehetőség az ösztöndíj megállapítására. 
(7) Az (5)-(6) bekezdések alkalmazása során a tanulmányi átlag számításánál a kerekítés 
általános szabályait kell alkalmazni.  
(8) A pályázati eljárás során előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulókat. Az előnyben részesítésnek minősül e § tekintetében, hogy a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók, hallgatók esetén a kerekítés általános szabályaitól eltérően, minden egész 
számot meghaladó átlag tekintetében 5 tizedre pontosan felfelé kell kerekíteni.  
(9) E § alapján összesen 3.000.000 forint értékben kerülhet sor ösztöndíj megállapítására. 
(10) Nem részesülhet ösztöndíjban, aki a Humán kapacitások fejlesztéséről szóló 2/2018. (I. 
26.) rendelet alapján közszolgálati ösztöndíjban részesült. 
 

3. § 
Vegyes és átmeneti rendelkezések 

 
(1) E rendelet alapján nyújtott ösztöndíjról a Jegyző évente összesített pénzügyi és szakmai 
beszámolót készít a Képviselő-testület részére.  
(2) Az ösztöndíj tekintetében meghatározott támogatási keret túllépésének engedélyezéséről a 
Képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletében dönt. 
(3) Az ösztöndíj tekintetében a Szociális és Humánügyek Bizottsága a 2. §-ban meghatározott 
jövedelemre valamint tanulmányi átlagra meghatározott értékhatároktól méltányosságból 20 
%-ban eltérhet különös méltánylást érdemlő esetben.  
 

4. § 
Hatályba léptető rendelkezések 

 
(1) Ez a rendelet 2019. október 1-én lép hatályba és 2020. június 30-án hatályát veszti.  
 
Füzesgyarmat, 2019. 09. 12.  
 

Bere Károly        Dr. Blága János 
polgármester               jegyző 

 
 
Kihirdetve: 2019. szeptember 13. 

        Dr. Blága János 
         jegyző 

 


