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IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
15/2007. (IX. 07.) KT. 

r e n d e l e t e 
 

(L2) 
 

A gyermekek védelméről szóló 14/2006. (VI. 09.) KT rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A Rendelet 2.§-ának  (1)és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(1) Rendszeres önkormányzati támogatást állapít meg az Önkormányzat a tartósan beteg, 
testi, szellemi fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében a gyermek tartós betegségének 
idejére, amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (2007. évben 54.260.-Ft-ot). 
 
(3) A támogatásra irányuló kérelmet a Városi Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani, 
melyhez csatolni kell (amennyiben azt a hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása 
nem tartalmazza):  
- a gyermek tartós betegségét igazoló szakorvosi véleményt  
- az emelt összegű családi pótlékról szóló igazolást és 
- jelen rendelet 1.§.  (2.),(3.) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a család jövedelmi 
igazolásait. 
 

2.§ 
 
A Rendelet 4.§-a a következő új, (4) bekezdéssel egészül ki, s a (4)(5)(6) bekezdések 
számozása (5)(6)(7) bekezdésre változik: 
 
(4) A roma származású tanulók esetében – tekintettel a hátrányos helyzetből fakadó tanulási 
nehézségeikre – az (1)(2)(3) bekezdésben meghatározottak az alábbi eltéréssel 
alkalmazhatóak: 
a./ (1) és(2) bekezdésben foglalt feltételek esetén ha a tanulmányi eredménye 2,00-2,99  között 
van, havi 3000.-Ft, 3,00 és ennél magasabb tanulmányi eredmény esetén 4000.-Ft/hó 
továbbtanulók támogatásában részesíti 
b./ a (3) bekezdésben foglalt  feltételek esetén ha a tanulmányi eredménye 2,5 vagy e feletti, 
havi 2000 Ft továbbtanulók támogatásában részesíti 
 

3.§. 
 
A Rendelet 5.§-a hatályát veszti, helyében a következő rendelkezés lép: 

 
 (1) Az önkormányzat az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve  „A” 
típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat ír ki, s állapít meg a 
hátrányos helyzetű, ibrányi állandó lakos magyar állampolgár felsőoktatási hallgatók 
számára, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú 
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat. 
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(2) Az 51/2007. (III.26.)Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek 
„A” típusú Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási  intézmények 
hallgatói, a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő  
tanulók, a doktori (PhD) képzésben résztvevők, valamint a külföldi intézménnyel hallgatói 
jogviszonyban állók.   
 
(3) Az ösztöndíj időtartalma 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. 
 
(4) Az önkormányzat az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve  „B” 
típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat ír ki, s állapít meg a 
felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni kívánó az önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok számára, akik: 
 
a.) utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,  
 
 
 
b.) vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek, és a következő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben 
egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 
 
(5) Nem részesülhetnek „B” típusú Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai 
felsőoktatási intézmények hallgatói és a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú 
szakképzésben résztvevő tanulók. 
 
(6) Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 
 
(7) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya 
a következő tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a 
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 
 
(8)Az ösztöndíj támogatás havi összege 4.000.-Ft/hó. 

 
(9) Az önkormányzat a támogatást tanulmányi eredménytől függetlenül, a közös 
háztartásban élők jövedelme és vagyoni viszonyai alapján állapítja meg. A családban az 
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér 150 %-
át, s a család vagyoni viszonyai is indokolják a támogatást. 
 
(10) A pályázónak jelen rendelet 1.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell 
jövedelmét igazolnia, s a vagyoni viszonyairól  a szociális igazgatásról és ellátásokról 
szóló helyi rendeletben meghatározott nyomtatvány kitöltésével kell nyilatkoznia.  
Havi nettó jövedelem: SZJA és TB járulékok levonásával meghatározott munkabér és 
egyéb adóköteles, vagy nem adóköteles rendszeres jövedelem. A rendszeres jövedelem 
összegébe nem számítható bele az anyasági segély, az árvaellátás, a családi pótlék, 
lakhatási támogatás, rendszeres szociális segély, és minden egyéb nem adózó jövedelem.  
 
(11) A pályázat kötelező melléklete a hallgatói jogviszony-igazolás, a jövedelmi 
igazolások. 
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(12)Az ösztöndíj támogatás odaítélésénél a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételeknek megfelelő pályázók közül jövedelemhatártól függetlenül támogatásba 
részesül az a pályázó aki árva, félárva.  
 
(13)Az ösztöndíj támogatás iránti pályázatot a helyi önkormányzat ügyfélszolgálati 
irodájában az ott található nyomtatványon, a pályázó által aláírva egy példányban kell 
benyújtani, a pályázati kiírásban megjelölt határidőig. 
 
(14)Az önkormányzat által a felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal csak egy rendszeres 
támogatásban részesülhet. A pályázó az ösztöndíj elnyerése esetén a 4.§-ban 
meghatározott továbbtanulók támogatásából nem részesülhet az ösztöndíj időtartama 
alatt. 
 
(15) Ha a támogatásban részesített a településről elköltözik, s emiatt az illetékesség 
változik, a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatban rendelkezik a támogatás 
visszavonásáról a következő tanulmányi félévtől kezdődően. 

 
(16) Az ösztöndíj támogatáshoz kapcsolódó első fokú hatósági jogkört a Képviselő 
Testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága gyakorolja, aki a pályázatokat első fokon 
elbírálja a pályázati kiírásban meghatározott határidőre. 
A Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. 
 
(17) Az ösztöndíj támogatással kapcsolatos egyéb eljárási kérdéseket a pályázati kiírás, 
valamint az  Általános Szerződési feltételek tartalmazzák. 

 
4.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1. és 3.§. tekintetében a 
hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni, a 2.§. esetében a folyamatban 
lévő, de még el nem bírált kérelmeknél is alkalmazni kell. 
 
 
Ibrány, 2007. augusztus 28. 
 
 
     Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária  
     Polgármester    jegyző 
 
 
 
 
 


