
18/2005. (X. 28.)  

rendelet 
 

helyi rendeletek módosításáról 

 

I. 

 
A szociális ellátások helyi szabályozásáról, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátásokról szóló 15/2005. (X. 3.) rendeletet az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

 

1. §. 
 

(1) A rendelet 2. §-ának (3) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:  

„… és az Önkormányzati Ösztöndíj.” 

 

(2) A rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (4)-

(5) bekezdés jelölése (5)-(6) bekezdésre változik:  

„(4) Az önkormányzati ösztöndíj igénybe vételéhez a kérelmező köteles a 

rendelet 2. számú melléklete szerinti pályázati adatlapot hiánytalanul 

kitölteni, valamint csatolni a tanév végén kapott bizonyítvány 

másolatának iskola által hitelesített példányát. Az adatlap sem 

tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg.” 

 

(3) A 4. §. az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:  

„- folyósítja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj és az Önkormányzati Ösztöndíj támogatási összegét.” 

 

(4) Az 5. §. (1) bekezdésének a) pontja a következő új ac) és ad) ponttal 

egészül ki: 

„ac) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj 

ad) Önkormányzati Ösztöndíj” 

 

(5) A 6. §. 1./ pontja a következő új h) és i) ponttal egészül ki: 

„h) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

i) Önkormányzati Ösztöndíj” 



 

(6) A rendelet az alábbi címmel és 12/A. §-sal egészül ki: 

 

„BURSA HUNGARICA 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

12/A. §. 

 

(1) Az önkormányzat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjat a 12/2001. (IV.28.) OM rendelet, illetve 

az OM adott évre érvényes általános szerződési feltétele szerint 

egyszerűsített határozatban állapítja meg. 

 

(2) A támogatás összege 4000 Ft/fő/hó 

- „A” típusú pályázat esetén 10 hónapra, azaz két egymást követő 

tanulmányi félévre, 

- „B” típusú pályázat esetén 30 hónapra, azaz hat egymást követő 

tanulmányi félévre. 

 

(3) Az ösztöndíj megállapítható annak a kérelmezőnek, ahol az egy főre 

eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

ötszörösét nem haladja meg.” 

 

(7) A rendelet az alábbi címmel és 12/B. §-sal egészül ki: 

 

„Önkormányzati ösztöndíj 

 

12/B. §. 

 

(1) Az önkormányzat a Széchenyi István Általános Iskola nappali 

tagozatos 5., 6., 7., 8. osztályos tanulói részére egyszerűsített 

határozatban ösztöndíjat állapít meg a 2005/2006. tanévre. 

 

(2) Az ösztöndíjra azon tanuló jogosult, aki a 2004/2005. tanév II. 

félévében legalább 3,5-ös tanulmányi eredményt ért el, és elégtelen 

osztályzat nélkül zárta a tanévet. Javítóvizsga elfogadása nem 

lehetséges. Az átlag számításába nem számít bele a magatartás és 

szorgalom osztályzat. 

 

(3) Nem részesülhet az önkormányzati ösztöndíjban az a tanuló, aki 

bármilyen más ösztöndíj program keretén belül a 2005/2006-os 

tanévben támogatást kap. 

 

(4) A tanulmányi ösztöndíj összege: 



 

- 3,5-3,9 tanulmányi átlagig havonta 3000 Ft, a félévre összesen: 

15000 Ft, 

- 4,0-4,49 tanulmányi átlagig havonta 4000 Ft, a félévre összesen: 

20000 Ft. 

- Önkormányzati emelt ösztöndíj:  

4,5-5,0 tanulmányi átalaggal havonta 6000 Ft, a félévre 

összesen: 30000 Ft. 

 

(5) Az ösztöndíj pályázat beadási határideje 2005. november 15., postai 

úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati 

irodájában 14,00 óráig. 

 

(6) Az elnyert ösztöndíj folyósításának feltétele a 2006. februárinál nem 

régebbi keltezésű tanulói jogviszonyról szóló eredeti igazolás, melyet 

február 1-17-ig kell benyújtani. 

 

(7) A pályázat érvénytelen az alábbi esetekben: 

a) a pályázatot határidőn túl nyújtották be, 

b) a pályázati adatlapot hiányosan töltötték ki, 

c) nincs valamennyi szükséges melléklet a pályázati kiírásnak 

megfelelő módon csatolva, 

d) egy pályázó egy időben több pályázatot nyújtott be 

e) a pályázatot nem a megfelelő pályázati adatlapon nyújtották be, 

f) a pályázó tanulmányi átlaga nem éri el a pályázatban kiírt 

követelményi szintet, 

g) a pályázó más ösztöndíjban már részesül. 

 

(8) A döntés meghozatalára 2005. december 15-ig kerül sor. 

 

(9) Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatás folyósítására egy 

összegben kerül sor 2006. március 31-ig.” 

 

 

 

II. 

 

 

Az önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló 

16/1999. (IX. 27.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 

 

2. §. 
 



A rendelet 6. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A nyilvántartás tartalmazza a (2) bekezdés szerinti adatokat.”  

 

 

III. 

 

 

A köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett 

köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2004. (III. 29.) 

rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

3. §. 
 

A rendelet 33. §-ának (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 

„A szemétszállításba bevont területeken a szemét szállítás díjmentes.” 

 

 

4. §. 
 

(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2005. november 1-

jén lép hatályba. 

 

(2) A rendelet 3. §-a visszamenőleges hatállyal 2004. március 29-től 

érvényes. 

 

 

 

 

 

Zsigray Árpád                                                 Klisóczkiné Papp Andrea  

polgármester                                                                                 jegyző 

 
 


