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SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2012. (VI. 28.)

RENDELETE

a kiváló főiskolai és egyetemi hallgatók támogatásáról szóló 
6/2005. (III. 29.) rendelete módosításáról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (1) bekezdésének a) és D) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a kiváló főiskolai és 
egyetemi hallgatók támogatásáról szóló 6/2005. (III. 29.) rendeletének (továbbiakban: R)
módosítására a következőket rendeli el:  

1. §

A R. címe az alábbiak szerint módosul:
„a legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók támogatásáról”  

2. §

A R. 2. §-ának harmadik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„-tanulmányi eredményük II féléves átlaga meghaladta a 4-es átlagot”

3. §

A R. 2. §-ának ötödik francia bekezdése hatályát veszti.

4. §

A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A jegyzettámogatásra vonatkozó igényeket első folyó év szeptember 30-ig kell benyújtani 
Szerencs Város Polgármesteri Hivatala Közművelődési Osztályára, az e célra szolgáló 
nyomtatványon. A határidő jogvesztő.”  

5. §

A R. 3. § (2) bekezdésének utolsó tagmondata, „továbbá valamennyi együtt élő családtagnak a 
pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó jövedelemigazolását.” hatályát veszti.  

6. §

A R. 3. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A pályázatok elbírálására, a támogatás mértékének meghatározására a képviselő-testület 
jogosult, a jogi és ügyrendi, valamint a pénzügyi bizottság javaslatának figyelembevételével.
A testület döntését a pályázati határidőt követő ülésén hozza meg. A döntés ellen 
jogorvoslatnak helye nincs.”
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7. §

A R. 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A támogatást a testület döntését követő 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal 
Városgazdasági csoportja utalja a jogosult számlájára.”

8. §

A R. 7. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„a) A támogatási keretösszeg nagyságát a képviselő-testület a mindenkori éves 
költségvetésében határozza meg. A támogatási keretösszeg 50%-át humán, 50%-át reál szakos
hallgatók támogatására kell fordítani.

b) Támogatásban a 20 legjobb tanulmányi eredményű pályázat részesül.  

c) Ha a jogosultak csekély száma miatt a keretösszegek nem merülnek ki, akkor a fennmaradó
részé terhére a képviselő-testület a támogatás összegét megemelheti.”  

9. §

Jelen rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba, és 2012. július 2. napján hatályát veszti.

Szerencs, 2012. június 28.

Dr. Ináncsi Tünde sk. Koncz Ferenc sk.
                           jegyző                        polgármester 


