2/2001. (I.31) ŐK. számú rendelet
a tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről és feltételrendszeréről
Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy szabályozza Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzata által nyújtott
ösztöndíj-támogatás feltételeit.
A rendelet hatálya
2. §
(1) Ösztöndíjban részesülhet az a Medgyesegyháza közigazgatási területén élő magyar
állampolgár, aki a pályázat benyújtásakor az ország bármely állami felsőoktatási és államilag
elismert felsőoktatási intézményének hallgatója.
(2) A rendelet tárgyi és időbeli hatálya kiterjed Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzata
által 2001. február 2. után kötött minden tanulmányi ösztöndíj szerződésre.
II. Ösztöndíj támogatás feltétele
3. §
Ösztöndíjat az a felsőoktatásban tanuló hallgató kaphat, aki az Önkormányzat számára szükséges
szakirányú, felsőoktatási intézmény hallgatója.
4. §
Az ösztöndíjak fedezetét az Önkormányzat Képviselő-testülete évente két fő részére
költségvetésében külön rovaton állapítja meg.
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Eljárási szabályok
5. §
(1) Az ösztöndíj pályázati kiírást Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzatának Oktatási
Bizottsága javaslata alapján a helyben szokásos módon minden év július 20-ig közzéteszi.
(2) A pályázatokat - a hozzátartozó adatlappal és kérelemmel együtt - a hallgatók minden év
augusztus 31-ig nyújthatják be Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalhoz.

(3) A pályázatokat Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzatának Oktatási Bizottság
javaslata alapján bírálja el minden év szeptember 30-ig a Képviselő-testületet.
(4) Az ösztöndíj szerződéseket Medgyesegyháza
képviseletében a Polgármester írja alá.
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6. §
(1) Az ösztöndíj tanulmányi évre (10 hónapra) szól, amely a 3. § (1) bekezdésében
meghatározott feltétel további teljesülése esetén a tanulmányok befejezéséig
meghosszabbodik (vagy meghosszabbítható), folyósítása október hónapban kezdődik.
(2) A Polgármesteri Hivatal havonta utalja a tanulónak minden hónap 15-ig a megállapított
összeget. A szeptember hónapra esedékes ösztöndíj összeget az október havi ösztöndíjjal
együtt kell utalni.
(3) Az ösztöndíjat elnyert hallgató a vizsgaidőszak eredményes befejezését a vizsgabizonyítvány
bemutatásával, vagy a felsőfokú intézmény tanulmányi osztályának - a tanulmányi
eredményt is kimutató - igazolásával a vizsgaidőszak befejezését követő 30 napon belül
köteles igazolni a Polgármesteri Hivatalnál.

7. §
(1) Ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a hallgató, aki évközben a tanulmányait megszakítja vagy
a félévét halasztja, illetve eredménytelenül fejezi be.
(2) A tanulmányait megszakító, elhalasztó, illetve eredménytelenül vizsgázott ösztöndíjban
részesülő hallgató a tényt köteles Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterének haladéktalanul bejelenteni. A Polgármester előterjesztése alapján a
Képviselő-testület dönt az ösztöndíj folyósításának megszüntetéséről és a jogtalanul felvett
ösztöndíj visszafizetéséről.
(3) A hallgató mentesül a felvett ösztöndíj visszafizetési kötelezettsége alól abban az esetben, ha
bizonyítja, hogy tanulmányainak megszakítása önhibáján kívüli okból történt.
8. §
(1) Az ösztöndíjban részesített hallgató tanulmányai befejezését követően köteles
Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzatnál képesítésének megfelelő munkakörben
elhelyezkedni, az ösztöndíj folyósításával egyező időtartamra.
(2) A hallgató amennyiben az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének 6 hónapon belül nem
tesz eleget, a tényt köteles Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének
bejelenteni. A Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt a folyósított
ösztöndíj, annak kamataival - melynek mindenkori mértékét a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyve határozza meg - egy összegben történő visszafizetéséről.

(3) Abban az esetben, ha önhibáján kívül a hallgató nem tudja teljesíteni a szerződésben
foglaltakat, akkor mentesül a fizetési kötelezettség alól.
(4)A Képviselő-testület a folyósított ösztöndíj részletekben történő visszafizetését engedélyezheti.

9. §
Az ösztöndíj mértéke bruttó 5.000,- Ft/hónap.

III. Záró rendelkezések
10. §
E rendelet kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésrõl a Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje gondoskodik.

Kelt: Medgyesegyháza, 2001. január 30.
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