Balatonfüred Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
a felsőoktatási intézményekben tanuló balatonfüredi fiataloknak
adható ösztöndíjról
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Balatonfüred Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) ösztöndíjban
részesíti azokat a felsőoktatásban tanuló balatonfüredi tehetséges diákokat, akik
kimagasló tanulmányi eredményükkel kitűnnek társaik közül.
2. § (1) Az a legalább öt éve balatonfüredi állandó lakos részesülhet a tanulmányi
ösztöndíjban, aki az ország bármely államilag elismert felsőfokú oktatási
intézményének nappali tagozatos hallgatója és a pályázat benyújtásáig a harmincadik
életévét még nem töltötte be.
(2) A tanulmányi átlag a pályázat benyújtását megelőző félév során teljesített
szigorlatok, kollokviumok és gyakorlati jegyek alapján kerül kiszámításra, számtani
átlag szerint. A bizottság figyelembe veszi az ebben az időszakban végzett
Tudományos DiákKöri teljesítményt, művészeti és sporttevékenység eredményét és a
helyi közösségi életben való részvételt is. Előnyt élvez az a jó és plusz teljesítményt
nyújtó felsőbb éves hallgató, aki szakterületén kimagasló eredményt ért el,
kutatómunkában vesz részt, tudományos publikációval rendelkezik, vagy
tevékenysége más módon kiemelkedő.
(3) A pályázatok elbírálása a rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
szempontok alapján történik. A bizottság döntése ellen a képviselő-testülethez lehet
fellebbezni.
3. § Az ösztöndíj félévente annak a tíz főnek adható, aki az első – alap- vagy mester- –
diploma megszerzése céljából egyazon szakon felsőoktatási intézményben
folyamatosan végzi tanulmányait. Az ösztöndíj többször elnyerhető, de egymást
követő félévben nem.
4. § (1) Az ösztöndíj az Önkormányzat költségvetésében a személyi juttatások között van
tervezve.
(2) Az ösztöndíj pályázati kiírást az Önkormányzat Hatósági Osztálya az őszi félévre
vonatkozóan február 10-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan július 10-ig közzéteszi.
(3) A hallgatók a pályázatokat a hozzá tartozó adatlappal, kérelemmel és
mellékletekkel együtt minden évben kétszer, március 1-ig és július 31-ig nyújthatják
be az Önkormányzathoz.
(4) A pályázatokat a beadástól számított 30 napon belül elbírálja a Képviselő-testület
78/2000. (IV.27.) számú határozata alapján felállított bizottság. Az öt fős bizottság
munkáját térítésmentesen, társadalmi munkában látja el.
(5) Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval az Önkormányzat megállapodást köt.
(6) Az ösztöndíj egy oktatási félévre (5 hónapra) szól. Az Önkormányzat a
megállapodás megkötése után havonta, minden hónap 15-ig utalja a hallgatónak az
esedékes összeget.

(7) Az ösztöndíjat elnyert hallgató a vizsgaidőszak eredményes befejezését a
leckekönyv bemutatásával, vagy a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának –
a tanulmányi eredményt is kimutató igazolásával – a vizsgaidőszak befejezését
követő harminc napon belül köteles igazolni az Önkormányzat Hatósági Osztályán.
Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, elveszti későbbi pályazati jogát.
(8) Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a hallgató, aki év közben tanulmányait
megszakítja, a félévet halasztja, vagy a vizsgaidőszakot eredménytelenül fejezi be. A
tanulmányait megszakító, elhalasztó, vagy eredménytelenül vizsgázó ösztöndíjban
részesülő hallgató e tényt köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, ezt követően a
polgármester intézkedik az ösztöndíj folyósításának megszüntetéséről és a
jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetéséről. A polgármester eltekinthet a
jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetéséről, ha az igénybevevő bizonyítja, hogy
tanulmányainak megszakítása, halasztása, a vizsgaidőszak eredménytelensége
önhibáján kívüli okból történt.
(9) Az ösztöndíj havi összege a mindenkori minimálbér fele.
5. § (1) E rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2000. (II.24.) önkormányzati rendelete.
6. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.
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A rendelet kihirdetve: 2015. május 29.
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