BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
16 /2009. (XII. 19.) RENDELETE
A FELNÔTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ
3/2007. (II.26.) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Babót Község Önkormányzatának Képviselô-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
felnőtkorúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2007. (II. 26.) rendeletét
(továbbiakban R.) a következők szerint módosítja:
1. §
A R. II. fejezete a következő rendelkezéssel egészül ki:
SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ
(az Sztv. 26. §-hoz)
10/A. §
(1) Szociális ösztöndíjban részesíthető az az 1. §-ban meghatározott személy, aki a képzésre
vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
egységes osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben folytatja tanulmányait, feltéve, hogy
a) hallgatói jogviszonya az adott intézményben folyamatos,
b) hallgatói jogviszonya első oklevele megszerzésére irányul, és
c) családjában ez egy főre jutó havi jövedelem mértéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.
(2) Nem állapítható meg támogatás, illetve a már megállapított támogatás további folyósítását meg kell
szüntetni, amennyiben a kérelmező/támogatásban részesített
a) hallgatói jogviszonya megszakad,
b) az adott oktatási intézményben tanulmányait a félév kezdetével nem kezdi meg,
c) hallgatói jogviszonya szünetel
d) kérelme sikeres elbírálása érdekében valótlan adatokat közöl,
e) a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat tárgyévi fordulójában
az Önkormányzattól támogatásban részesül.
(3) A támogatási jogosultság időtartama legfeljebb 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév. Az ösztöndíj folyósítása februárban kezdődik és –július, augusztus hónap kivételével- következő
év januárjáig tart.
(4) A támogatás mértéke havonta legalább 1 000,- Ft, legfeljebb 10 000,- Ft lehet.
(5) Az ösztöndíj iránti kérelmet a tanév II. félévéhez igazodóan tárgyév február 15. napjáig, a tanév I.
félévéhez igazodóan tárgyév október 15. napjáig lehet előterjeszteni. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
(6) Az ösztöndíj iránti kérelem kötelező melléklete a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti
jogviszony igazolás.

2. §
A R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A képviselő- testület dönt:, a helyi lakásfenntartási támogatásról, az Sztv. 43/B. § (1) bekezdése
szerinti ápolási díjról, átmeneti segélyről, szociális ösztöndíjról.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §
Jelen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
Babót, 2009. december 18.
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