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S z é k h e l y é n 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 120/2002.(VIII.30.)Kt határozatában úgy 
rendelkezett, hogy 2003. évtől Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat alapít, és minden 
évben a költségvetésben forrást különít el a szociálisan hátrányos helyzetű nappali tagozatos 
egyetemi, főiskolai hallgatók támogatására. 
 
Döntését azzal indokolta, hogy az országos szinten működő Bursa Hungarica öszdöndíj- 
rendszer, melyhez a Képviselő-testület csatlakozott több éven keresztül,  nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket. 
A Bursa Hungarica ösztöndíj ugyanis havonta megállapított juttatás, amit a gyakorlat szerint 
az egyetemek, főiskolák, mint önkormányzat által nyújtott rendszeres ellátást vettek 
figyelembe, és a legtöbb esetben levonták a hallgatóknak adott támogatásokból, így igazán 
nem nyújtott segítséget. 
 
Erre figyelemmel  hozott határozatot a Képviselő-testület a helyi ösztöndíj megalapításáról, a 
támogatás igénylésének rendjéről szóló szabályzatot pedig 94/2003. (V.23.) Kt. határozatával 
fogadta el. 
 
Az elmúlt években az alábbi támogatások kerültek megállapításra: 
Év Támogatásban részesülő 

(fő) 
Támogatásra fordított 
összeg (eFt) 

2003. 51 1.400 
2004. 125 3.390 
2005. 143 3.870 
2006. 167 4.090 
 
 
A jelenlegi támogatási összegek a kezdetek óta nem emelkedtek, minimum 15 eFt, maximum 
30 eFt állapítható meg 1 fő részére. Figyelemmel arra, hogy a kiadások is növekedtek, ezért 
javaslom, hogy a maximum  támogatási összeget a Képviselő-testület 50 eFt-ban állapítsa 



meg, fedezete a 2007. évi költségvetésben megtalálható, mivel erre az évre 5 mFt került 
elfogadásra. Az eredeti szabályzatban még vannak olyan pontok, amelyek kötődnek a Bursa 
Hungarica pályázathoz is, ezért azok törlése is szükséges. 
 
Fentiek alapján terjesztem be a nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók támogatásáról 
szóló szabályzat módosítására vonatkozó határozati javaslatot és kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet annak megtárgyalására és elfogadására.  
 
 
……/2007. (IX.28.)Kt. 
Tárgy: Nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók támogatásáról szóló szabályzat 
 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 94/2003. (V.23.) Kt. számú határozatával 
elfogadott nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók támogatásáról szóló szabályzatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
l.  III. A támogatás forrása fejezet rendelkezése helye a következő rendelkezés lép: 
    Pénzügyi fedezetként az önkormányzat jóváhagyott éves költségvetésében elkülönített 
forrás szolgál. 
 
2. IV. A pályázók köre fejezet (2) bekezdése hatályát veszti. 
 
3. VI. A támogatás összege, folyósítása fejezet (2) bekezdése helyébe a következő       
rendelkezés lép:  
A támogatás összege: minimum  15.000,-Ft 
                                    maximum 50.000,-Ft.  
 
4. A Képviselő-testület a szabályzatot a fenti módosításokkal, jelen határozat melléklete 
szerint egységes szerkezetben elfogadja. 
 
A határozatról értesítést kap: 
 

1. Szentes Város Polgármestere 
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők 
3.  

Szentes, 2007. szeptember 5. 
 
 
 
 
 

Szirbik Imre 
 
 
 
 
 
 



 
Szentes Város Önkormányzatának szabályzata 

a nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók támogatásáról  
 

Szentes Város Önkormányzata a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai 
hallgatók támogatására a következő szabályzatot alkotja: 

 
I. 

A szabályzat célja 
 
(1) A szellemi javakhoz való hozzáférés egyenlő esélyének megteremtése érdekében, 

mindazok számára segítséget nyújtani az első diploma megszerzéséhez, akiknek 
felsőfokú tanulmányaik folytatása szociális helyzetük miatt nehézségekbe ütközik. 

 
II. 

A szabályzat hatálya 
 
(1) A szabályzat hatálya kiterjed a Szentes városban állandó bejelentett lakással rendelkező 

magyar állampolgárokra, akik felsőoktatási intézmények hallgatói. 
 

III. 
A támogatás forrása 

 
(1) Pénzügyi fedezetként az önkormányzat jóváhagyott éves költségvetésében elkülönített 

forrás  szolgál. 
 

IV. 
A pályázók köre 

 
(1) A támogatásban tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik 

felsőoktatási intézményben, nappali tagozatos, első alapképzésben vesznek részt. 
(2) Nem jogosultak a támogatásra, akiknek hallgatói jogviszonyuk fennáll ugyan, de 

tanulmányaikat a kérelem beadásakor nem folytatják (pld. halasztanak). 
(3) Abban az esetben, ha a hallgató tanulmányait a támogatás felvétele után év közben 

szakítja meg, a következő évben nem igényelhet támogatást.  
 

V. 

Eljárási szabályok 
 

(1) Az önkormányzati támogatási igényt  az erre rendszeresített igénylő lapon lehet 
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályához szeptember hónapban, a 
külön  felhívásban megjelölt időpontig, mely határidő jogvesztő. 

(2) Az igénylő laphoz mellékelni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek 
jövedelem-igazolásait, valamint a felsőoktatási intézmény igazolását a hallgatói 
jogviszony fennállásáról. 

(3) A támogatás elbírálása kizárólag az igénylő szociális rászorultsága alapján történik. 



(4) A szociális rászorultságot Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
24/1999.(IX.3.)KT. számú, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete alapján kell megállapítani. 

(5) A szociális rászorultságon kívül elsősorban azokat kell támogatásban részesíteni, aki: 
a) árva, félárva 
b) valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást 

igénylő beteg van, 
c) eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, 
d) nem részesül kollégiumi ellátásban, 
e) családjában az eltartottak száma három, vagy annál több. 

 
 

VI. 
A támogatás összege, folyósítása 

 
(1) A támogatás egy összegben kerül megállapításra és ugyanazon időpontban  kifizetésre. 
(2) A támogatás összege minimum:  15.000,-Ft, 
                                        maximum: 50.000-Ft. 

 
 

VII. 
Záró rendelkezés 

 
(1) A szabályzat alapján hozott döntés ellen Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-

testületéhez lehet fellebbezni, a döntés kézhezvételtől számított 15 napon belül. 
(2) A támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli 

ellátás visszafizetésére. 
(3) Ezen szabályzat elfogadásával egyidejűleg lép hatályba. 
 
 
 
 
 
           Dr. Sztantics Csaba                                                                Szirbik Imre                  
                   jegyző                                                                             polgármester        

 
 
 


