
                       Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő – testületének 

30/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelete 

a szociális ösztöndíjról 

 
 

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében felhatalmazása alapján a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésben  

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ A rendelet hatálya, a Halmozottan Hátrányos  Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-

Szakiskolai Programjában  részt vevő és az önkormányzat által delegált tanulókra terjed ki. 

 

 

2.§ Az önkormányzat a 8. évfolyamon tanuló diákok, valamint azon tanulók részére, akik 

alapfokú képzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe és bejelentett 

balatonalmádi lakóhellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen is a településen élnek szociális 

ösztöndíjat ( a továbbiakban: ösztöndíj) biztosít. 

 

 

3.§ Ösztöndíjra jogosult a tanévben s 8. évfolyamon tanuló diák vagy a tanuló alapfokú 

végzettség hiányában kíván bekapcsolódni a szakképzésbe és a megelőző tanévet legalább jó 

tanulmányi átlaggal (4,00) végezte és  

a) a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%- át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 250%- át, vagy  

b) tartós nevelésbe vettek, vagy  

c) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint gyermekvédelmi 

szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vettek, vagy a 

programba jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyeztek. 

 

 

4.§ (1) Az ösztöndíj havi összege 6000,-Ft  

(2) Az ösztöndíj az adott évben 10 hónapra, a tanév hónapjaira kerül megállapításra. 

 

 

5.§ Az ösztöndíjat a Képviselő- testület 5 évre állapítja meg. 

 

6.§ A jogosultság megállapításhoz szükséges igazolások: 

a) a család jövedelméről keresetigazolás ( a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, a nem havi rendszerességgel szerzett, 

illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 

közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról); 

b) nevelő- testület támogató nyilatkozata; 

c) szülő nyilatkozata arról, hogy elfogadja és támogatja gyermeke továbbtanulását; 

d) gyermekjóléti szolgálat javaslata; 

e) osztályfőnök tanulóról írt jellemzése; 

f) a tanuló kézzel írt önéletrajza és adatai; 

e) felvételi kérelem az intézménybe, ahová felvételét kéri; 

g) iskolai bizonyítvány másolata. 



 

7.§ A jogosultság fenntartásához szükséges igazolásokat évente az iskolai tanév végétől 

szeptember 01. napjáig kell benyújtani. A határidő elmulasztása a következő tanévre szóló 

támogatásra vonatkozóan jogvesztő. 

 

 

8.§ Az ösztöndíj jogosultság évenkénti fenntartásáról a polgármester határozatban dönt. 

 

 

9.§ A rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba. 

 

 

 

  Keszey János          Ujlakiné Dr. Pék Éva 

   polgármester         jegyző 

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendeletet 2011. december 20. napján kihirdettem: 

 

 

 

Ujlakiné Dr. Pék Éva  

       jegyző 

 

 

 

 

 

 
 


