
62/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Kiss Georgina Dzsesszika (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 12.000,- Ft/hó, azaz: Tizenkettőezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 
 

63/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 



Geiszler Dávid Olivér (xxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 10.000,- Ft/hó, azaz: Tízezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

64/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Mihálovics Krisztofer (xxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 18.000,- Ft/hó, azaz: Tizennyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 



 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

65/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Kujber Vivien (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos részére 

tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. napjától 

2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 20.000,- Ft/hó, azaz: Húszezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 



66/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Vörös Dávid Ákos (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

67/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 



 

Vörös Gina Leila (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

68/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Gáspár Richárd (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő xxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 16.000,- Ft/hó, azaz: Tizenhatezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult  

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 



 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

 

69/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Akkermann Kata (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 



70/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Akkermann Dóra (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

71/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Akkermann Anna (xxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 



 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 18.000,- Ft/hó, azaz: Tizennyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

72/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Salamon Petra (xxxxxxxxxxxxxxxx) lakóhely: 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx  szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 14.000,- Ft/hó, azaz: Tizennégyezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 



E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

73/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Szakács Dániel (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

74/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 



veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Tóth Balázs (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

75/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Sebestyén Lilla Maja (xxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 



 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 14.000,- Ft/hó, azaz: Tizennégyezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

76/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Somogyi Flóra (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 16.000,- Ft/hó, azaz: Tizenhatezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 



E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

77/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Balogh Nóra (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx szám alatti lakos részére 

tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. napjától 

2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 16.000,- Ft/hó, azaz: Tizenhatezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

78/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 



veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Czene Ádám (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 22.000,- Ft/hó, azaz: Huszonkettőezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

79/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Csincsi Luca Izabella (xxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti 

lakos részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 



 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

80/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Salamon Zsóka (xxxxxxxxxxxxxx) lakóhely: 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxx  szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 8.000,- Ft/hó, azaz: Nyolcezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 



E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 

 

 

81/2021.(II.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A. §-ára, az alábbi határozatot hoztam: 

 

Kasza Klaudia (xxxxxxxxxxxxxxxxx) 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

részére tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg 5 hónap időtartamra, 2021. február 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig. 

 

A tanulmányi ösztöndíj összege: 10.000,- Ft/hó, azaz: Tízezer forint/hó.  

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy a 

megállapított támogatást havonta, minden hónap 5. napjáig utalja át a támogatásra jogosult 

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx számú folyószámlájára. Felkéri továbbá, hogy első 

alkalommal a határozat kézhezvételét követően utalja el az ösztöndíjat.   

 

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázónak vagy törvényes képviselőjének be kell 

jelentenie, ha az ösztöndíj folyósításának félévében az ösztöndíjban részesülő tanuló: 

 

a) Pétfürdőről elköltözött, 

b) középfokú tanulmányait megszakítja.  

 

E bejelentési kötelezettségnek az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell 

eleget tenni. Az ösztöndíj folyósítását a bejelentés hónapjától meg kell szüntetni.    

 

Amennyiben e bejelentési kötelezettséget elmulasztják, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

felvett ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetni a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összeggel.  

 


