
Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2021. (I. 14.) önkormányzati rendelete 

 a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Mindszent Város Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, 
valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 
1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 30/A §-al és az azt megelőző 10/C 
alcímmel egészül ki: 
 

„10/C Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázaton részt vevők támogatása 
 
 

30/A § (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton (a 
továbbiakban: Ösztöndíjpályázat) részt vevők támogatása (jelen alcímben a 
továbbiakban: támogatás) az Ösztöndíjpályázaton részt vevő, mindszenti lakóhelyű 
hallgató részére a felsőfokú tanulmányai folytatásának ideje alatt nyújtott támogatás. 
 
(2) A pályázó támogatásra való jogosultsága az Ösztöndíjpályázat helyi feltételeit 
szabályozó Támogatási szabályzat alapján kerül megállapításra. 
 
(3) A támogatás összegét a Támogatási szabályzat alapján kell megállapítani, és azt 
az Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben szabályozott módon kell a 
hallgató részére folyósítani. 
 
(4) A hallgatói jogviszony fennállásának ellenőrzésére, a támogatás folyósításának 
szüneteltetésére, megszüntetésére az Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési 
Feltételei szerint kerül sor. 
 
 
 
2. § A Rendelet a következő 30/B §-al és az azt megelőző 10/D alcímmel egészül ki: 
 

 
„10/D Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevők támogatása 

 
 

30/B § (1) Az Arany János Tehetséggondozó Programban (a továbbiakban: Program) 
részt vevők támogatása (jelen alcímben a továbbiakban: támogatás) a Programban 



részt vevő, mindszenti lakóhelyű tanuló részére a középfokú tanulmányai 
folytatásának ideje alatt nyújtott támogatás. 
 
(2) Támogatás akkor állapítható meg a Programba jelentkező tanuló részére, ha 
anyagi támogatás nyújtását a Program adott évi pályázati felhívása feltételként 
előírja. 
 
(3) A támogatás feltétele, hogy a tanuló Programban való részvételét a nevelőtestület 
támogassa. 
 
(4) A támogatás összege 5.000,- Ft/fő/hó, melyet a Program pályázati felhívásában, 
valamint a Képviselő-testület határozatában foglaltak szerint kell a tanuló részére 
folyósítani. 
 
(5) A támogatás folyósításának ideje alatt az oktatási intézménytől minden félévben 
meg kell kérni a tanuló jogviszonya fennállásáról szóló igazolást. A jogviszony 
megszűnése esetén a támogatás folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen igénybevett támogatás megtérítéséről intézkedni kell.” 
 
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 
 
 

 
M i n d s z e n t , 2021. január 13. 
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