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Zalaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestület  

9/2001. (XI.14.) számú rendelete 
 

 

a felsőoktatási intézményekben tanuló helyi fiataloknak adható 

ösztöndíj alapításáról és elnyeréséről. 
 

l.§. 
 

Zalaszentgyörgy község önkormányzat képviselőtestülete ösztöndíjat alapít olyan 

felsőoktatási intézményben tanuló helyi fiatalok számára, akik jó tanulmányi 

eredményükkel kitűnnek társaik közül, s akik kedvezőtlen anyagi helyzetük miatt a 

felsőoktatásban való tanulás feltételeit nagyon nehezen tudják biztosítani. 
 

 

2-§. 

Ösztöndíjra az a diák pályázhat, akinél az alábbi feltételek együttesen fennállnak: 

a) aki állandó lakhellyel rendelkezik Zalaszentgyörgy községben. 

b. ) aki érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik államilag elismert 

egyetem, vagy főiskola nappali tagozatán, 

c) 1
Akinek és a vele közös háztartásban élő családtagjainak az egy főre jutó havi nettó 

jövedelme nem éri el a pályázat benyújtásakor a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 200 %-át. 

d. ) aki, 

ha első évfolyamos pályázó, akkor kiemelkedő, legalább 4,20 középiskolai 

tanulmányi eredményt, illetve országos tanulmányi versenyen helyezést ér el, 

vagy átlagot meghaladó kulturális, vagy sport teljesítményt tud igazolni, 
 

ha magasabb évfolyamokon folytatja tanulmányait a pályázat benyújtását 

megelőző szemesztert legalább 4,00 eredménnyel fejezte be, vagy szakterületén 

kimagasló eredményt ért el, kutató munkát, publikációt, kulturális és sport 

tevékenységet tud igazolni, 

e.) aki más önkormányzat hasonló célú ösztöndíj támogatásában nem részesül. 

                     
1
 Módosította 10/2006.(IX.29.) ÖR, hatályos 2006. szeptember 29-től. 



 

3. § 

(1) Az ösztöndíjra pályázni a Körjegyzőség Hivatalában átvett érvényes 

adatlappal lehet. 

(2) A pályázatot minden év október 10-ig kell benyújtani a Körjegyzőség 

Hivatalához. 
 

 

4. §. 

(1) A pályázatokat az önkormányzat képviselőtestülete bírálja el. 

(2) A pályázatok elbírálásáról a pályázókat tájékoztatni kell. 
 

 

5. §. 

(1) Az ösztöndíj fedezetét az önkormányzat évente a költségvetési rendeletében 

állapítja meg. 

(2) Az ösztöndíj egy tanévre (10 hónapra) szól, folyósítása szeptember illetve január 

elsejével kezdődik. 

A közgyűlés hivatala havonta utalja át a megítélt összeget a jogosult részére. 

(3) Az ösztöndíj havi mértéke minimum 1.000 - 2.000,- Ft. 

(4) A jogosultságot félévkor is igazolni kell. Amennyiben az ösztöndíjat elnyert 

hallgató év végi tanulmányi eredménye e rendeletben meghatározott minimum alá 

esik, vagy a hallgatói jogviszonya megszűnik, illetve 

más önkormányzat hasonló célú ösztöndíját elnyerte, az ösztöndíj folyósítását meg 

kell szüntetni. 

E rendelet 2001. október 1-én lép hatályba Zalaszentgyörgy, 2001. november 14. 

(1) , rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 

Zalaszentgyörgy, 2001. november 14. 

Pais Tiborné 

körjegyző 


