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Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2017. (VII. 24. ) önkormányzati rendelete  

a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíjáról 
 

 
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörébe, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 10.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a felsőoktatási tanulmányokat folytató nagyigmándi fiatalok 
tanulmányainak támogatására a következőket rendeli el: 
 
1. § Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 
hogy az első diplomájukat szerző, felsőoktatási tanulmányaikat teljes idejű, 
nappali képzés munkarendje szerint alapképzésben, mesterképzésben vagy 
osztatlan képzésben kezdő, illetve folytató hallgatók támogatására, az éves 
költségvetésben meghatározott összeget különít el és e rendelet szabályai 
alapján használ fel.  
 
2. § (1) A támogatásra jogosult az a 27. életévét be nem töltött Nagyigmándon 
állandó lakóhellyel rendelkező – első diplomáját szerző – hallgató, aki önálló és 
állandó jövedelemmel nem rendelkezik, valamint hallgatói jogviszonyát az adott 
felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya igazolja.  
(2) Az önkormányzat által, jelen rendelet keretei között nyújtott ösztöndíj 
időtartama – több karon, szakon egyidejűleg folytatott tanulmányok mellett is, 
az első pályázat benyújtásától számítva, főiskolán maximum 5 év, egyetemen 6 
év. Ezen időtartamok letelte estén, a többi jogosultsági feltétel egyidejű 
fennállása mellett sem lehet önkormányzati ösztöndíjat megállapítani. 
(3) Amennyiben a pályázó leckekönyvének érdemjegy rovatában javítatlan 
„elégtelen (1)” bejegyzés szerepel, úgy az ösztöndíj a pályázó részére nem 
állapítható meg. 
(4) A tanulmányi eredmény számításánál kizárólag a leckekönyv érdemjegy 
rovatában, illetve a leckekönyv szigorlatok, alapvizsgák megnevezésű rovataiba 
bejegyzett adatokat lehet figyelembe venni. A félévi aláírás érdemjegye nem 
kerül beszámításra. A ,,megfelelt” érdemjegy ,,közepes (3)”, a ,,kiválóan 
megfelelt” érdemjegy ,,jeles (5)” érdemjegyként vehető figyelembe. 
(5) A tanulmányi eredmény meghatározása egyszerű számtani átlag alapján 
történik. 
(6) Első diplomáját szerző hallgatónak minősül az is, aki az alapképzését 
követően ugyanazon szakon vagy szakpáron mesterképzésen vesz részt 
ugyanannál a felsőoktatási intézménynél. 
 
3. § (1) A támogatást egyedi elbírálás alapján határozza meg a képviselő-
testület. 
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(2) Támogatás esetén, a képviselő-testület az ösztöndíjat – tanulmányi eredmény 
alapján – fél évre állapítja meg a következők szerint: 

a) 4,5 feletti tanulmányi eredmény esetén, maximum 9.000 Ft/hó, 
b) 4,0 – 4,49 tanulmányi eredmény között, maximum 7.000 Ft/hó, 
c) 3,5 – 3,99 tanulmányi eredmény között, maximum 5.000 Ft/hó, 
d) 3,0 – 3,49 tanulmányi eredmény között maximum 3.000 Ft/hó. 

(3)  A félév leteltével az ösztöndíj újrapályázható. 
(4) A felsőoktatási tanulmányokat kezdő hallgatók esetében, az ösztöndíj 
mértéke az első félévben egységesen 5.000 Ft/hó. 
 
4. § (1) A támogatás iránti kérelmet az első félévre tárgyév szeptember 30-ig, a 
második félévre tárgyév február 28-ig lehet benyújtani.  
(2) A határidők elmulasztása jogvesztő, igazolásnak nincs helye. 
 
5. § (1) A pályázat csak valamennyi – az 5.§ (2) bekezdésében meghatározott – 
irat egyidejű benyújtása mellett fogadható el. 
(2) A pályázathoz kötelezően benyújtandó mellékletek: 

a) adatlap, amelyet az 1. melléklet tartalmaz, 
b) a tanulói jogviszony fennállásának igazolását, az aktuális félévre 
vonatkozóan, 
c) a leckekönyv másolatát (a tanulmányaikat már megkezdett hallgatók 
esetén), amely tartalmazza az aktuális félév valamennyi vizsgaeredményét 
(szigorlatokat, alapvizsgákat is). 

 
6. § (1) A támogatás folyósítása – a beiratkozástól kezdődően – havonta, 
közvetlenül a támogatott bankszámlájára való utalással történik. 
(2) A támogatás folyósításáról a közös önkormányzati hivatal pénzügyi irodája 
gondoskodik. 
 
7. § (1) A rendelet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba. 
(2) A kihirdetéssel egyidejűleg hatályát veszti Nagyigmánd Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (V.19.) önkormányzati 
rendelete. 
 
           Hajduné Farkas Erika                                                  Dr. Füles Zoltán 
                 polgármester                                                                 jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: Nagyigmánd, 2017. július 24. 
 
                                                                                                Dr. Füles Zoltán 
                                                                                                       jegyző 
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1. melléklet a 11/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelethez 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

I.I.I.I. Személyi adatokSzemélyi adatokSzemélyi adatokSzemélyi adatok    
 

A PÁLYÁZÓ NEVE:  
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:  
ANYJA NEVE:  
ÁLLANDÓ LAKCÍME:  
TELEFONSZÁM, E-MAIL:  
A SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET NEVE:  
A BANKSZÁMLA SZÁMA:  
 

II. Intézményi adatokII. Intézményi adatokII. Intézményi adatokII. Intézményi adatok    
 
A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE: 
 

 

KAR:  
SZAK, SZAKPÁR:  
ÉVFOLYAM:  
 
A  KÉPZÉS  ELSŐ DIPLOMA MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYUL?   IGEN   –   NEM

1 
 
RENDELKEZEM-E  ÖNÁLLÓ ÉS ÁLLANDÓ JÖVEDLEMMEL?   IGEN    -   NEM

∗ 

 
EGYSZERŰ SZÁMTANI ÁTLAGGAL SZÁMÍTOTT EREDMÉNYEM:  …………. 
 
Nagyigmánd, …………………………….…. 
                                                                                   ………………………………… 
                                                                                                pályázó  
 
Az adatlaphoz mellékelni kell:    - a tanulói jogviszony fennállásának igazolását, az                      
                                                                                 aktuális félévre vonatkozóan, 
 - az előző félévi leckekönyv másolatát, amely  
                                                                                 tartalmazza az aktuális félév valamennyi  
                                                                                 vizsgaeredményét, így a szigorlatok, alapvizsgák érdemjegyeit is! 
    

FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! Az adatlaphoz tartozó mellékletek teljes vagy részbeni hiánya, hiányossága esetén Az adatlaphoz tartozó mellékletek teljes vagy részbeni hiánya, hiányossága esetén Az adatlaphoz tartozó mellékletek teljes vagy részbeni hiánya, hiányossága esetén Az adatlaphoz tartozó mellékletek teljes vagy részbeni hiánya, hiányossága esetén 
a pályázat nem fogadható el!a pályázat nem fogadható el!a pályázat nem fogadható el!a pályázat nem fogadható el!    
A pályázatok benyújtási határideje:   - I. félév: szeptember 30. 
                                                     - II. félév: február 28. 

 

                                           
1 A megfelelő szó aláhúzandó!  
   Megjegyzés: Az állandó és önálló jövedelembe az egyéb ösztöndíjak nem tartoznak bele 
 


