
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

14/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete 

a nagykőrösi fiatalok tehetséggondozását kiszélesítő ösztöndíjról 

 

 
1. §  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

 

2. § Nagykőrös Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 

 

a) az általános iskolák és a hatosztályos gimnáziumok 7-8. évfolyamos, és 

b) a középiskolák 9. osztályától 

 

nappali tagozaton tanulók tanulmányi támogatására ösztöndíjat hoz létre. 

 

3. § (1) Az ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni. 

 

 (2) Az ösztöndíjra az a tanuló pályázhat, aki 

 

a) Nagykőrösön állandó lakóhellyel rendelkezik, 

b) magatartása és szorgalma példás vagy jó, 

c) a pályázat benyújtását megelőző tanévben a szakminisztériumok által hivatalosan 

meghirdetett és támogatott felmenő rendszerű tanulmányi versenyen legalább 

megyei (területi, regionális) 1-5. vagy országos 1-15. egyéni helyezést ért el, és 

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

öregségi nyugdíjminimum kétszeresét. 

 

4. §  (1) Az ösztöndíjpályázatot az önkormányzat évente hirdeti meg, a pályázati feltételeket 

minden év augusztus 31. napjáig helyben szokásos módon közzé kell tenni.  

 

 (2) A pályázathoz csatolni kell: 

 

a) a pályázó rövid bemutatkozását, 

b) a pályázat benyújtását megelőző tanév tanulmányi versenyein elért eredmények 

igazolásának dokumentációját, 

c) a család jövedelmét igazoló iratokat, 

d) a lakcím igazolására szóló dokumentum másolatát, és 

e) a magatartás és a szorgalom igazolására a pályázat benyújtását megelőző tanév 

bizonyítványának másolata. 

 

(3) A pályázatot, csatolva a (2) bekezdésben foglalt dokumentumokat a tanuló minden év 

szeptember 15. napjáig köteles benyújtani az oktatási intézmények igazgatójához. 

 

(4) Az oktatási intézmény igazgatója a pályázatot a tantestület véleményével ellátva minden év 

szeptember 20. napjáig juttatja el a polgármesterhez. 

 

5. § (1) Az ösztöndíj odaítéléséről a szakbizottság előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt. 

 

 (2) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az ösztöndíjat elnyert tanuló oktatási 

intézménye és az önkormányzat között Támogatási szerződés jöjjön létre. 

 

 (3) Az ösztöndíj egy tanítási év szorgalmi időszakára (10 hónap) szól. 

 



 (4) Amennyiben a tanuló neki felróható okból súlyos fegyelmi vétséget követ el, az 

intézményvezető a nevelő-testület véleménye alapján köteles kezdeményezni az ösztöndíj 

folyósításának megszüntetését. Az ösztöndíj folyósítását megvonása a képviselő-testület 

hatásköre. 

 

6. § (1) Az ösztöndíj folyósításához a képviselő-testület minden évben az önkormányzat tárgyévi 

költségvetésében biztosít fedezetet. 

 

(2) Az ösztöndíj mértéke: 

 

a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt tanulók esetén a személyi alapbér kötelező 

legkisebb összegének (minimálbér) 8 %-a, 

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt tanulók esetén a személyi alapbér kötelező 

legkisebb összegének (minimálbér) 10 %-a. 

 

7. § (1) Az ösztöndíjat az önkormányzat két részletben folyósítja: 

 

a) az első félévi ösztöndíj (5 hónap) összege a Támogatási szerződés aláírását követő 

15 napon belül, 

b)  a második félévi ösztöndíj (5 hónap) összege a következő év március 1. napjáig  

kerül utalásra. 

 

(2) Az ösztöndíjat elnyert tanuló oktatási intézménye köteles az ösztöndíj összegét számlájára 

történő megérkezését követő 5 munkanapon belül az ösztöndíjat elnyert tanuló részére 

kifizetni. 

 

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

9. § (1) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 28/2000. (XII. 1.) ÖT. sz. rendelete a nagykőrösi fiatalok 

tehetséggondozását kiszélesítő ösztöndíjról. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2003. (I. 31.) ÖT. számú rendelete a nagykőrösi fiatalok 

tehetséggondozását kiszélesítő ösztöndíjról szóló 28/2000. (XII. 1.) ÖT. számú rendelet 

módosításáról. 

 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testület 2/2003. (I. 31.) ÖT. sz. rendelettel módosított 28/2000. (XII. 1.) ÖT. sz. 

rendelete a nagykőrösi fiatalok tehetséggondozását kiszélesítő ösztöndíjról 24/2004. (X. 29.) 

ÖT. sz. rendelettel történő módosítása. 

 

(4) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 22/2009. (V. 29.) ÖT. sz. rendelete a nagykőrösi fiatalok 

tehetséggondozását kiszélesítő ösztöndíjról szóló 28/2000. (XII. 1.) ÖT. számú rendelet 

módosításáról. 

 

Nagykőrös, 2011. március 3. 

 

 

   Dr. Czira Szabolcs     Dr. Nyíkos Sára 

         polgármester              jegyző 

 

 


