SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6/2005.(III.29.)
RENDELETE
a felsőoktatási hallgatók jegyzettámogatására
1.§
Szerencs Város Önkormányzata felsőoktatási hallgatók részére nyújtandó
jegyzettámogatással kívánja elismerni az egyetemen, főiskolán felsőfokú
tanulmányokat kimagasló eredménnyel folytató szerencsi diákok teljesítményét,
illetve segíteni tanulmányaik sikeres folytatását és befejezését.
2.§
Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási intézményben (egyetemen, főiskolán)
államilag finanszírozott nappali és levelező tagozaton tanulmányokat folytató, első
diplomájukat szerző hallgatók, akik
- saját maguk és családjuk életvitelszerűen Szerencsen élnek és itt bejelentett
lakóhellyel rendelkeznek,
- első ízben a 2004/2005., a továbbiakban a lezárt tanévben felsőfokú oktatási
intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek és
- tanulmányi eredményük II. féléves átlaga meghaladta a 4,5-et,
- Köztársasági Ösztöndíjban nem részesülnek,
- családjukban az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 200%-át, s életkörülményeik alapján a
jövedelemnyilatkozatban foglaltak nem vitathatók.
3.§
(1) A jegyzettámogatási igényeket első ízben 2005. szeptember 15-ig, a következő
években f. év szeptember 15-ig kell benyújtani Szerencs Város Polgármesteri
Hivatala Oktatási, Közművelődési és Városmarketing Osztályán, az e célra készült
nyomtatványon. A határidő jogvesztő.
(2) A pályázathoz csatolni kell a felsőoktatási intézmény igazolását az előző félév
tanulmányi átlagáról, a következő félév beiratkozásának tényéről, továbbá
valamennyi együttélő családtagnak a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra
vonatkozó jövedelemigazolását.
(3) A pályázatok elbírálására, a támogatás mértékének meghatározására a
képviselő-testület jogosult, az oktatási és közművelődési, valamint szociális
bizottság javaslatának figyelembevételével. A testület döntését a pályázati határidőt
követő ülésén hozza meg. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
(4) A támogatást a testület döntését követő 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal
Városgazdasági Osztálya utalja a jogosult számlájára.

(5) A jogosulatlanul igénybe vevő a támogatást összegét köteles visszafizetni. A
képviselő-testület – egyéni kérelemre, méltányosságból – a támogatás visszafizetése
alól felmentést adhat.
(6) A támogatás évenként újrapályázható.
(7) A támogatás mértékét a képviselő-testület a mindenkori éves költségvetésében
határozza meg. 2005. évben jegyzettámogatás céljára felhasználható összeg
500.000,- Ft. A támogatás mértéke hallgatónként legalább 10.000,- Ft, legfeljebb
20.000,- Ft.
4.§
(1) E rendelet 2005. április 1-én lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit első ízben a 2005. évi pályázatok elbírálásánál kell figyelembe
venni.
Szerencs, 2005. március 29.

Dr. Bíró László
címzetes főjegyző

Rónavölgyi Endréné
polgármester
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