
 

 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(VI.24.) 

önkormányzati rendelete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 

adományozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában biztosított 

jogkörében a Pusztazámor fejlődését, hírének öregbítését elősegítők tevékenységének 

elismerésére, valamint a helybeli tehetségek támogatására elfogadott, a Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozandó elismerésekről szóló 

10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 

 

 

1. §  

 

A 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) bevezető szövegében a „helyi 

önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 10.§. c) pontjában” 

szövegrész helyébe a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 42. § 3. pontjában” szövegrész lép. 

 

2. §  

 

Az R. 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„9. § 

 

(1) Községi Ösztöndíjat kaphat évente egy alkalommal az a pusztazámori lakóhellyel 

rendelkező, általános iskolában, vagy középfokú oktatási intézményben tanulmányokat 

folytató tanuló, aki: 

a) iskolai tanulmányaiban az alsó tagozatban kitűnő, felső tagozatban és 

középiskolában jeles (4,5, vagy a feletti) átlageredményt ér el, vagy ha körzeti 

tanulmányi versenyen az első három, megyei tanulmányi versenyen az első tíz 

helyezett között végez, vagy országos tanulmányi verseny döntőjébe jut; 

 b) kiemelkedő sportteljesítményt nyújt;  

c) a művészet területén sikereset alkot (pl. szavaló-versenyen, irodalmi pályázaton ér 

el kimagasló eredményt stb.); 

d) akire az oktatási intézmény vezetője javaslatot tesz.  

 

(2) A javaslatot a polgármesterhez lehet benyújtani. A Községi Ösztöndíjra javaslatot tehet a 

polgármester, a Képviselő-testület bizottsága, bármely települési képviselő, társadalmi 

szervezetek, az érintett oktatási intézmény igazgatója és az osztályfőnök, valamint bármely 

pusztazámori lakos. 
 

(3) A Községi Ösztöndíj adományozásáról a Képviselő-testület soron következő rendes ülésén  

dönt.” 
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3. § 

 

Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1)  A Községi Ösztöndíj összege 10. 000 Ft. Ha valaki a 9.§-ban foglalt feltételek közül 

többnek is megfelel, a községi Ösztöndíj összege 15. 000 Ft. 

 

(2) Ha a Községi Ösztöndíjban részesíthető tanuló a 9. § (1) a)-c) pontjaiban meghatározott 

területeken nemzetközi versenyen vesz részt, akkor a Községi Ösztöndíj magasabb összegben, 

de legfeljebb 50.000 Ft-ban is megállapítható.”   

 

 

4. §  

 

Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„11. § 

 

Középiskolai Községi Ösztöndíj  

(1) Középiskolai Községi Ösztöndíjat kaphat az a pusztazámori lakóhellyel rendelkező 

középiskolás tanuló, aki 

a) teljes idejű, nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 

b) középiskolai tanulmányaiban jó (4,0) vagy a feletti átlageredményt ér el, 

c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

nyugdíjminimum legkisebb összegének háromszorosát. 

 

(2) A Középiskolai Községi Ösztöndíj iránti kérelem minden tárgyév augusztus 30. napjától 

tárgyév szeptember 30. napjáig nyújtható be a polgármesterhez a jelen rendelet 1. sz. 

mellékletét képező adatlap kitöltésével és benyújtásával.  

 

(3) A Középiskolai Községi Ösztöndíj adományozásáról a Képviselő-testület soron következő 

rendes ülésén dönt. 
 

(4) A Középiskolai Községi Ösztöndíj:  
 

a) Évente legfeljebb 10 fő részére állapítható meg. Ha a kérelmezők száma meghaladja az 

éves támogatható létszámot az elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt, aki tanulmányait 

eredményesebben végzi, illetve azt, akinek szociális helyzete hátrányosabb. 
 

b) Minden év szeptember 1-től, következő év június 30-ig, 10 hónapra szól. 
 

c) Bruttó összege 4.000,- Ft/hónap, amely minden hónap 5. napjáig kerül kifizetésre. Annak a 

tanulónak aki az előző tanévet jeles, vagy kitűnő (4,5-5,0) tanulmányi eredménnyel zárta, az 

ösztöndíj összege 5.000 Ft/hónap.  
 

(5) Ha a nem tanköteles tanuló tanulmányait a tanév vége előtt abbahagyja, akkor a 

tanulmányok abbahagyását követő hónaptól megszűnik a Középiskolai Községi Ösztöndíjra 

való jogosultsága.”  
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5. § 

 

Az R. 11/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„11/A. § 

Főiskolai Községi Ösztöndíj 
 

„(1) Főiskolai Községi Ösztöndíjat kaphat az a pusztazámori lakóhellyel rendelkező felsőfokú 

tanulmányokat folytató hallgató, aki első alap- vagy mesterképzésén, vagy felsőfokú 

szakképzésben vesz részt. 
 

(2) Nem jogosult Főiskolai Községi Ösztöndíjra az a hallgató, aki kereső tevékenységet 

folytat, ide nem értve a diákmunkát.  
 

(3) A Főiskolai Községi Ösztöndíj iránti kérelem minden tanulmányi félév első napjától 

nyújtható be a polgármesterhez a jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével 

és benyújtásával.  
 

(3) A Főiskolai Községi Ösztöndíj adományozásáról a Képviselő-testület soron következő 

rendes ülésén dönt 
 

(4) A Főiskolai Községi Ösztöndíj:  
 

a) Évente legfeljebb 10 fő részére állapítható meg. Ha a kérelmezők száma meghaladja az 

éves támogatható létszámot az elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt, aki tanulmányait 

eredményesebben végzi, illetve azt, akinek szociális helyzete hátrányosabb. 
 

b) A Főiskolai Községi Ösztöndíj összege egy tanulmányi félévre bruttó 20.000,- Ft. Annak a 

hallgatónak, aki az előző félévet legalább jó (4,0-4,49) tanulmányi eredménnyel zárta, az 

ösztöndíj összege 35.000,- Ft, aki az előző félévet jeles, vagy kitűnő (4,5-5,0) eredménnyel 

zárta, az ösztöndíj összege 50.000,- Ft.” 

 

6. §  

 

Az R. kiegészül jelen rendelet 1. és 2. sz. mellékleteivel.  

 

7. § 

 

Jelen rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti.   

 

   

  dr. Újházi Miklós          Pátrovics Benedek 

          jegyző      polgármester 

   
A rendeletet a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i 

ülésén fogadta el.  Kihirdetve 2013. június 24.-én 

 

        dr. Újházi Miklós 

                   jegyző  



1. sz. melléklet a  8/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelethez  
 

Középiskolai Községi Ösztöndíj iránti kérelem 
 

ADATLAP 

 

A kérelmező neve: 

 
Születési neve: 

Születési helye, ideje: 

 
Anyja születési neve: 

 

Lakcím: 

 
Levelezési cím: 

 

Elérhetőség (telefon, mobil, e-mail cím): Diákigazolvány száma: 

 

Adóazonosító jele: Törvényes képviselő neve: 

 

Törvényes képviselő címe: 

 

Törvényes képviselő elérhetőségei (telefon, mobil, e-mail cím: 

 

Oktatási intézmény neve: 

 
Oktatási intézmény címe: 

 

Utolsó teljesített tanév átlageredménye: 

 
Tanulmányi vagy országos tantárgyi, műveltségi illetve szakmai 

versenyeredménye: 

 

 

A kérelmezővel egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme: 

 

 

Bankszámlaszám, vagy postacím ahová a kifizetést kérik:  

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok, hogy adataimat az önkormányzat a kérelem elbírálásához és az ösztöndíj folyósításához szükséges módon és mértékben kezelje, valamint a lakcím-

nyilvántartásban ellenőrizze. 

 

Kelt: ……………………., ……….év …………. hó ……..nap.  

          ……………………………………..     ……….……………………………… 

                    kérelmező         törvényes képviselő 

Mellékletek: 

1. Rövid önéletrajz, az eddigi tanulmányi előmenetel leírása 

2. Iskolai előmenetel igazolására az előző tanévről szóló félévi és év végi bizonyítvány másolata, valamint (ha van), az oktatási intézmény támogatási javaslata. 

3. Iskolalátogatási igazolás (második félévre ismételten be kell nyújtani február 28-ig!) 



2. sz. melléklet a 8/2013.(VI.24.) önkormányzati rendelethez  

 

Főiskolai Községi Ösztöndíj iránti kérelem 

 

ADATLAP 

 

A kérelmező neve: 

 
Születési neve: 

Születési helye, ideje: 

 
Anyja születési neve: 

 

Lakcím: 

 
Levelezési cím: 

 

Elérhetőség (telefon, mobil, e-mail cím): Diákigazolvány száma: 

 

Adóazonosító jele: 

 
Utolsó teljesített félév átlageredménye: 

 

Oktatási intézmény neve: 

 
Oktatási intézmény címe: 

 

 

A kérelmezővel egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme: 

 

 

Bankszámlaszám, vagy postacím ahová a kifizetést kéri:  

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok, hogy adataimat az önkormányzat a kérelem elbírálásához és az ösztöndíj folyósításához szükséges módon és mértékben kezelje, 

valamint a lakcím-nyilvántartásban ellenőrizze. 

 

Kelt: ……………………., ……….év …………. hó ……..nap.  

              …………………………………………..  

                         kérelmező    

 

Mellékletek: 
 

1. Rövid önéletrajz, az eddigi tanulmányi előmenetel leírása. 

2. Tanulmányi előmenetel igazolására az elektronikus leckekönyv tárgyfélévére szóló hitelesített kivonata, valamint (ha van), a felsőoktatási intézmény 

támogatási javaslata. 


