BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj támogatásról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Balassagyarmat Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) egészségügyi
szakképzési ösztöndíjat (továbbiakban: ösztöndíj) alapít a nappali rendszerű egészségügyi
szakmacsoportos képzésre jelentkezés ösztönzésére, valamint a képzésben részt vevők
támogatására.
(2) Az Önkormányzat évente költségvetésében határozza meg az éves keretösszeget.
(3)

1

2. §
Pályázati feltételek
(1) Ösztöndíj kérelmet nyújthat be, aki:
- a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskolában egészségügyi szakmacsoportos
nappali tanulmányokat folytat,
- legalább jó tanulmányi eredményt elér.
(2) A pályázati kérelmet a mellékelt nyomtatványon kell benyújtani (1. számú melléklet).
(3) A pályázati kérelemhez csatolni kell:
-

az iskolalátogatási igazolást
a kérelem benyújtását megelőző félévi tanulmányi eredményről szóló bizonyítvány másolatát,
a kérelem részletes indokait,
egyedülálló szülő esetén ennek igazolását,
jövedelemigazolást,
munkanélküli ellátásról szóló igazolást,
hozzájáruló nyilatkozatot a pályázat elbírálásával kapcsolatos személyes adatok kezeléséről.

(4) Az önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj támogatás a tanuló választása
alapján a tanuló nevére szóló bankszámlára történő átutalással vagy lakcímére történő
kiutalással fizetendő ki.
Pályázati kiírás és elbírálás
3. §
(1)
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ösztöndíj adományozására a pályázati felhívást Balassagyarmat Város Önkormányzata által
átruházott hatáskörben eljáró szakbizottság (továbbiakban: Bizottság) írja ki (2. számú melléklet
szerinti tartalommal).

(2) A felhívást az adott évi költségvetés elfogadását követő 30 napon belül, első alkalommal 2013.
április hó 15. napjáig írja ki a Bizottság.
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Hatályát vesztette 2013. június 30. napján.
Módosította a 30/2018.(VII.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. július hó 02. napjától.

(3) Az ösztöndíj egy tanulmányi évre folyósítandó.
(1) A pályázati felhívás a Gyarmati Újságban és Balassagyarmat Város Önkormányzata hivatalos
honlapján jelenik meg.
(5) A pályázati kérelmek benyújtásának határideje minden év május hó 10-e.
4. §
(1) A Bizottság minden évben a Szent Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola véleményének
kikérését követően, a májusi ülésén dönt a kérelmek elbírálásáról, a személyes adatokra
tekintettel zárt tárgyalás keretében.
(2) Nem értékelhető a pályázat, ha a kérelemhez csatolandó melléklet hiányzik vagy hiányos.
(3) Az ösztöndíj több, egymást követő tanulmányi évben is adományozható.
(4)
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önkormányzati ösztöndíj összege
- 4,0 – 4,5-es tanulmányi átlag esetén 5.000 – 15.000.- Ft,
- 4.5-es átlag felett 10.000 – 20.000.- Ft
Azonos tanulmányi átlag esetén a Bizottság a szociális helyzetre tekintettel dönt.
5. §

(1) A Bizottság az ösztöndíjak adományozásáról szóló határozatát a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alapján
minősített többséggel hozza meg.
(2) A kérelemnek teljes egészében helyt adó első fokú döntés esetén ellenérdekű ügyfél hiányában
mellőzhető a döntésből az indokolás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás.
(3) Az ösztöndíjat az adományozást követő 30 napon belül az Önkormányzat a tanulmányi évre
egyösszegben folyósítja.
(4) A döntésről a támogatásban részesülő tanulót, annak szülőjét (gyámját), továbbá a SzentGyörgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Igazgatóját is értesíteni kell.
(5) A Bizottság a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol az ösztöndíj támogatások
odaítéléséről.
(6) A pályázat eredményét az ösztöndíjak adományozását követő 30 napon belül a Gyarmati Újság
és az Önkormányzat hivatal honlapja közli.
6. §
Módosító rendelkezések
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet 2/d. melléklet
5. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„c.) önkormányzati egészségügyi szakmacsoportos ösztöndíj támogatás pályázati felhívás kiírása és
az ösztöndíj támogatás elbírálása”.
7. §
Záró rendelkezések
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Módosította a 17/2015 (III.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2015. március 31. napjától.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,
(2) E rendelet 1. § (3) bekezdése 2013. június 30. napján hatályát veszti.
(3)
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/: Medvácz Lajos :/
polgármester

Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2013. április 02.
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/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

/: Dr. Varga Andrea :/
aljegyző

Hatályon kívül helyezte a 30/2018.(VII.01.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2018. július hó 02.
napjától.

