Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete
13/2019. (XII.10.) önkormányzati rendelete
az EFOP-1.5.3-16-2017-00030 számú, „humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás
térségében” című pályázathoz kapcsolódó tanulmányi ösztöndíjról
Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az EFOP-1.5.3-16-2017-00030 számú, humán
szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében” című pályázat (a továbbiakban: Pályázat)
keretében Vadna község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított
ösztöndíjra.
(2) A rendelet személyi hatálya Vadna község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező,
nappali tagozaton, hazai középiskolai, vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulói/hallgatói
jogviszony keretében tanulmányait folytató - magyar állampolgársággal rendelkező természetes
személy - tanulókra (a továbbiakban: pályázó) terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. hátrányos helyzetű pályázó:
a) akinek a vele közös háztartásban élő szülői nem rendelkeznek rendszeres havi jövedelemmel;
b) akinek mindkét szülője álláskereső;
c) akinek mindkét szülője öregségi vagy rokkantsági nyugdíjas;
d) akit egyedül elő szülő nevel;
e) akit családba fogadtak, nevelésbe vettek;
f) aki árva, félárva;
g) akinek legalább egyik szülője nem rendelkezik általános iskolai végzettségtől magasabb
végzettséggel;
h) aki fogyatékkal él
i) akinek legalább egy testvére is tanuló/hallgató (ideértve az általános iskolai tanulókat is);
j) akinek a vele közös háztartásban élőkre tekintettel, van olyan családtagja, aki rendszeres
szociális ellátásban részesül;
k) akinek az iskolába történő napi beutazás több, mint 5 km-re történik;
l) akinek az iskolába történő napi beutazása nem lehetséges, ezért kollégiumi ellátást vesz
igénybe;
m) akinek a családjában – vele közös háztartásban élőkre tekintettel - az egy főre eső jövedelem
nem éri el a kötelező legkisebb munkabér 50 %-át;
2. szociálisan rászorult: az akinek a családjában egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát;

3. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény 5.§ (2) bekezdése szerint.
II. Fejezet
Ösztöndíj támogatás feltétele, elbírálása
3. Az ösztöndíj támogatásra való jogosultság feltételei, mértéke, tartama és elszámolása
3. § (1) Tanulmányi ösztöndíj támogatásban részesülhet az a hátrányos helyzetű pályázó, aki
nappali tagozaton, hazai középiskolai, vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulói/hallgatói
jogviszony keretében folytatja, nem utolsó évesként tanulmányait és a rendelet hatálybalépésekor
aktuális félévben (2019/2020. tanév I. féléve), annak lezárásakor legalább 3,0 tanulmányi
átlageredményt ért el.
(2) A tanulmányi ösztöndíj összege a 2019/2020-es tanév február hónapjától június hónapig (a
továbbiakban: II. félév) terjedő, 5 hónapos időtartamra, havonta legfeljebb 10.000 Ft
pályázónként, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő tanulmányi félévtől kezdődően jár
úgy, hogy
a) a tanulmányi ösztöndíjszerződés (továbbiakban: támogatási szerződés) megkötését követően,
havonta, minden hónap 15. napjáig kerül folyósításra, a pályázó által megjelölt pénzforgalmi
számlára.
(3) A tanulmányi ösztöndíjban 8 fő – 4 főközépiskolai tanuló és 4 fő felsőfokú oktatási intézmény
hallgatója – részesülhet. Amennyiben a benyújtott pályázatok ezen keretszámok feltöltését nem
teszik lehetővé, úgy azok között a támogatás elbírálója átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A tanulmányi ösztöndíj kizárólag az aktuális félévre vonatkozó, igazoltan aktív
tanulói/hallgatói jogviszony időtartama alatt folyósítható.
(5) A tanulói/hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén a tanulmányi ösztöndíj folyósítása is
szünetel.
(6) Az Önkormányzat a tanulmányi ösztöndíj forrását a Pályázat terhére biztosítja.
(7) A tanulmányi ösztöndíjat az Önkormányzat folyósítja a pályázó részére, viseli a folyósítással
kapcsolatban felmerülő költségeket.
4.§ (1) Ösztöndíj támogatásban nem részesülhet az a pályázó:
a) akinek a tanulmányi átlaga nem éri el a 3,0-os átlagot,
b) aki középiskolai vagy felsőoktatási tanulmányai során évfolyamot ismételt,
c) akinek az ösztöndíj folyósítását megelőző tanulmányi félévben az igazolatlan óráinak száma
meghaladta a 10 órát, középiskolások esetében;
d) akit fegyelmi büntetés alapján másik osztályba helyezték, eltiltották a tanév folytatásától vagy
kizárták az iskolából.
5.§ (1) A támogatásban részesült pályázó, a támogatás folyósítását követő, minden hónap 5.
napjáig köteles dokumentumokkal igazolni az előző havi ösztöndíj tanulmányi célokkal
összefüggő felhasználását.
(2) A felhasználást igazoló dokumentum lehet, különösen a tanuló nevére kiállított számla, a
postai befizetési csekk, a kollégiumi díj befizetésének igazolása. A támogatás felhasználásának
elszámolására minden olyan dokumentum megfelelő, amely egyértelműen és jogszerűen igazolja
adott összeg felhasználását. Az igazoláson vagy igazolásokon szereplő összegek el kell érjék a
folyósított támogatás havi összegét.
(3) Elszámolható költségek különösen:
a) iskolai, kollégiumi befizetések (étkezés, kirándulás, stb.),

b) közlekedési bérletek,
c) könyv, tankönyv, taneszköz, tanulási folyamatot segítő eszköz, papír-írószer vásárlása
d) színházjegy, múzeumi belépő, könyvtári díj, egyéb kulturális programon történő részvétel
költsége
e) ruhanemű vásárlása.
(4) Az elszámolást alátámasztó bizonylatok beérkezéséig, legfeljebb egyhavi további támogatás
folyósítható. A további folyósítást fel kell függeszteni, és postai úton, tértivevényes levélben kell
felszólítani a tanulót (törvényes képviselőjét)/hallgatót az elszámolás megküldésére. Ha az
elszámolás a felszólítás átvételét követő 8 munkanapon belül sem érkezik be, a támogatási
szerződést fel kell bontani, és a támogatott helyébe a prioritási listán szereplő következő tanuló
lép.
III. Fejezet
Eljárási szabályok
4. Pályázati felhívásra vonatkozó szabályok
6. § (1) A Képviselő-testület a rendelet szabályozás szerint dönt a pályázati felhívás tartalmáról.
(2) A tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről, a rendelet hatályba
lépését követően, a polgármester haladéktalanul gondoskodik az önkormányzat hirdetőtábláján,
az önkormányzat honlapján és a helyi televízióban.
7.§ (1) A pályázati felhívás legalább a következőket tartalmazza:
a) a pályázók körének pontos megjelölését,
b) az elnyerhető tanulmányi ösztöndíj összegét, időtartamát és feltételeit,
c) a pályázat benyújtásának módját és határidejét,
d) a pályázat elbírálásának rendjét és határidejét,
e) a maximálisan támogatható pályázatok számát,
f) a rendelkezésre álló forrás keretösszegét,
g) tájékoztatást arról, hogy a pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő
és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során
kezeljék, valamint azt, hogy a tanulmányi ösztöndíj elnyerése esetén nevét és a tanulmányi
ösztöndíj összegét az Önkormányzat nyilvánosságra hozza.
(2) Pályázni a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati űrlap benyújtásával az abban meghatározott
kötelező dokumentumok csatolásával lehet.
(3) A pályázati űrlaphoz csatolni kell:
a) a pályázó személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát,
b) az oktatási intézmény aktuális félévre szóló igazolását a tanulói/hallgatói jogviszonyról,
c) a 2019/2020. tanév lezárt I. féléve tanulmányi eredményét igazoló félévi értesítő másolatát,
felsőoktatásban tanulók esetén a vizsgaeredmények átlagát igazoló okiratot, elektronikus
tanulmányi rendszerekből kinyomtatott, az intézmény által hitelesített dokumentumot,
d) a pályázó hátrányos helyzetének fennállását igazoló dokumentumok másolatát,
e) amennyiben releváns, a szociális rászorultság igazolására a családban jövedelemmel
rendelkezők jövedelem igazolását,
f) a felhívásban megjelölt egyéb nyilatkozatokat.

5. Pályázatok benyújtása
8. § (1) A pályázatokat egy eredeti példányban, zárt borítékban - a postai küldeményként vagy
személyesen - kell benyújtani úgy, hogy az a pályázati felhívásban megjelölt határnapig
megérkezzen a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Vadnai Kirendeltségére.
(2) A pályázati határidő jogvesztő, a határnapot követően beérkezett pályázatok érvénytelenek.
(3) A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek
benyújtására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal, a
hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő leteltéig van lehetőség. A hiánypótlási határidő
elmulasztása jogvesztő.
6. A pályázatok elbírálása
9. § (1) A tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről a Képviselő-testület a pályázati határnapot követő
első képviselő-testületi ülésén dönt.
(2) A Képviselő-testület a határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatokat megvizsgálja,
rangsorolja és dönt azok a támogathatóságáról.
(3) A benyújtott és érvényes pályázatok rangsorolása során, az alábbi sorrendiséggel előnyt élvez
az, aki:
a) szociálisan rászorult, az egy főre eső jövedelem nagyságától függő sorrendiséggel;
b) felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató legalább 3,5-es, míg középiskolai tanuló esetében
4,0-es tanulmányi átlaggal rendelkezik a vizsgált időszakokban,
c) más ösztöndíjban nem részesül.
10.§ A Képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. Jogszabálysértésre
hivatkozással a Kazincbarcikai Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.
11.§ A döntésről a pályázókat a Képviselő-testület postai küldemény útján - a döntés
meghozatalát követően - haladéktalanul értesíti.
7. Az ösztöndíjszerződés megkötése, tartalma
12. § (1) A támogatásban részesülő pályázóval az Önkormányzat a döntés meghozatalától
számított 15 napon belül tanulmányi ösztöndíjszerződést köt.
(2) A tanulmányi ösztöndíjszerződés legalább a következőket tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a szerződő felek azonosító adatait,
a tanulmányi ösztöndíj forrását,
a tanulmányi ösztöndíj összegét,
a tanulmányi ösztöndíj folyósításának módját és ütemezését,
a támogatottat terhelő kötelezettségeket,
az e rendeletben, valamint a tanulmányi ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségek
megszegésének esetén alkalmazandó, a tanulmányi ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó
szabályokat,
g) a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nevét és a pályázaton általa elnyert tanulmányi
ösztöndíj összegét az Önkormányzat nyilvánosságra hozhatja.
(3) Az Önkormányzat a hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza tanulmányi ösztöndíjban
részesített támogatott nevét, valamint a tanulmányi ösztöndíj összegét.

9. A tanulmányi ösztöndíjban részesülő pályázó kötelezettsége
13. § A tanulmányi ösztöndíjban részesülő pályázó köteles:
a) a tanulmányi ösztöndíj folyósításának ideje alatt a tanulói/hallgatói jogviszonyát a folyósítás
végéig fenntartani és azt igazolni,
b) a támogatás tanulmányi célokkal történő felhasználását a folyósítást követő minden hónap 5.
napjáig elszámolni;
c) a pályázati űrlapon megjelölt adatainak változásáról az Önkormányzatot 15 napon belül
értesíteni és
d) a tanulmányi ösztöndíjszerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni.
9. A ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése
14. § (1) Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, és a támogatott pályázót, a
folyósított ösztöndíj teljes összegének vagy arányos részének 30 napon belül történő
visszafizetésére kell kötelezni, ha a támogatott:
a) tanulói/hallgatói jogviszonya megszűnik,
b) együttműködési, valamint adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségének határidőben nem
tesz eleget, és mulasztását az Önkormányzat erre irányuló – a mulasztás jogkövetkezményét is
megjelölő – felszólításra sem pótolja határidőben,
c) a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen módon
megtévesztette, vagy
d) az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.
(2) Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetésének elrendeléséről a Képviselő-testület dönt
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
15.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. augusztus 31-én hatályát veszti.

Bencze Péter
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
az EFOP-1.5.3-16-2017-00030 számú, „humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás
térségében” című pályázathoz kapcsolódó tanulmányi ösztöndíjról szóló
13/2019(IX.2.) önkormányzati rendelethez
Vadna
Község
Önkormányzata
az
EFOP-1.5.3-16-2017-00030
számú,
humán
szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében” című projekttel konzorciumi tagként
pályázott és támogatásban részesült. A pályázat egyik rész eleme a középiskolai tanulók,
felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára ösztöndíj folyósítása hónapon keresztül. A rendelet
célja, az ösztöndíj feltételeinek, odaítélésének szabályozása.
Részletes indoklás
Az 1. §-hoz
A rendelet tárgyi és személyi hatályát határozza meg.
A 2. §-hoz
Értelmező rendelkezéseket tartalmaz
A 3. -5. §-okhoz
A tanulmányi ösztöndíj támogatásra való jogosultság feltételeit, mértékét, tartamát és
elszámolásának szabályait tartalmazza.
A 6.-7. §-okhoz
A pályázati felhívásra vonatkozó szabályokat állapítja meg.
A 6. §-hoz
A pályázati felhívás minimális tartalmát állapítja meg.
A 8. §-hoz
A pályázatok benyújtásának szabályait tartalmazza.
A 9.-11. §-okhoz
A pályázatok elbírálásának eljárási rendjét tartalmazza.
A 12. §-hoz
Az ösztöndíj szerződés tartalmi elemeit szabályozza.
A 13. §-hoz
A tanulmányi ösztöndíjban részesülő pályázó kötelezettségeit tartalmazza.
A 14. §-hoz
A tanulmányi ösztöndíj megszüntetésének és visszafizetésének szabályait állapítja meg.

A 15. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

