
 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VII.10.) 

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) a következő 11/B. §-sal egészül ki: 

 

„11/B. § 
 

Általános Iskolai Községi Ösztöndíj 
  

(1) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatást nyújt az általános 

iskolai tanulók tanulmányaihoz a tankönyvek megvásárlásának támogatásával az alábbiak szerint:  

a) az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola Pusztazámori Tagintézményének valamennyi 

tanulója részére,  

b) az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola sóskúti épületében tanuló valamennyi 

pusztazámori lakos gyermek részére,  

c) mindazoknak a pusztazámori lakos gyermekeknek, akik orvosi, vagy szakértői javaslatra 

általános iskolai tanulmányaikat más település speciális iskolájában folytatják.  
 

(2) A Képviselő-testület tárgyév július 15.-ig pályázatot hirdet a tankönyvtámogatásra.          

Pályázni a jelen rendelet 3. sz. mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével és benyújtásával 

lehet. A Képviselő-testület a támogatás mértékét, a pályázat benyújtásának határidejét és módját, a 

támogatás kifizetésének feltételeit a pályázati hirdetményben határozza meg.    
 

(3) A pályázatokról a polgármester dönt.  
 

 

2. §  
 

Az R. kiegészül a jelen rendelet mellékletével megállapított 3. sz. melléklettel. 
 

 

3. §  
 

Jelen rendelet kihirdetése 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. július 4-i ülésén 

fogadta el.  Kihirdetve 2013. július 10.-én 
 

 

        dr. Újházi Miklós 

                   jegyző  



Melléklet a   10/2013.(VII.10.) önkormányzati rendelethez  
 

Általános Iskolai Községi Ösztöndíj iránti kérelem 
 

ADATLAP 

 

A gyermek neve: 

 

Születési neve: 

Születési helye, ideje: 

 

Anyja születési neve: 

 

Lakcím: 

 

Levelezési cím: 

 

Diákigazolvány száma: 

 

Törvényes képviselő neve: 

 

Törvényes képviselő címe: 

 

Törvényes képviselő elérhetősége (telefon, mobil, e-mail cím): 

Oktatási intézmény neve: 

 

Oktatási intézmény címe: 

 

A ………../…..….. tanévben a következő tanévhez szükséges 

tankönyvcsomag ellenértékeként a tankönyvkiadó által kért 

összeg:   

 

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 gyermekem adataival együtt az önkormányzat a kérelem elbírálásához és az ösztöndíj folyósításához szükséges módon és mértékben kezelje, 

valamint a lakcím-nyilvántartásban ellenőrizze. 

 

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

                  ……….……………………………… 

                     törvényes képviselő 

Mellékletek: 

1. A tankönyvek árának igazolására csatolni kell a nemzeti tankönyvkiadó által megküldött díjbekérő fénymásolatát. 
2. Iskolalátogatási igazolás (Abban az esetben kell csatolni, ha a gyermek nem a helyi általános iskola tanulója). 


