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11/2021.(V. 21,) ónkormányzati r e n d e le í e
az "Esély otthon - Balassagyarmaton" i5szti5ndíjról szolo a2US.(1.27) i5nkormányzati rendelet
módosításáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képvisel -testutete az Alaptóruény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a szociális igazgatásrólés a szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll, tóruény 1. (2), 26.
, 32. í3) és 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ,,Esély otthon - Balassagyarmaton"
ösztóndíjról szóló rendeletet az alábbíak szerint módosítja:

í.
(1) Az,,Esély otthon - Balassagyarmaton" ósztóndíjról szóló 2/2018.(1.27.) ónkormányzati rendelet
bekezdése helyébe a kóvetkez rendelkezés lép:

5.

(1)

Az ósztóndíj Pályázatot az Önkormányzat 2021. június 15. napjáig hirdeti meg Balassagyarmat város
honlaPján, illetve a helyben szokásos módon. A pályázatok elbírálása fotyamatos. Az önkormányzatfenntartja
a jogot, hogy a pályázati keretósszeg kimerijlése esetén a pályázatot lezárja."

,,(1)

(2) Az,,Esély otthon - Balassagyarmaton" ósztóndíjról szóló 2/2018.(1.27.) ónkormányzati rendelet
bekezdése helyébe a kóvetkez rendelkezés lép:

5.

í5)

Az ósztóndíj sszege havonta minimum 20.000.- Ft, maximum 200.000.- Ft, de cjsszességében nem
haladhatja meg az 1.200.000.- Ft-ot. Az ósztóndíj minimtlm 6, maximum 12 hónapon keresztiil folyósítható. A
pályázatot nyert személy csak egyszer részesíthetósztóndíj támogatásban, azaz a támogatási szerz dése
lejárta után ujra nem nyÚjthat be pályázatot ugyanerre a támogatásra. A pályázó kérelmére a megítéttósztóndíj
egyösszegben is kifizethet a 6. (1) bekezdésében meghatározott folyósítási feltételek egytittes fennáttásátót
számított 30 napon belijl."
,,(5)

2.

Az ,,Esély otthon - Balassagyarmaton" ósztóndíjról szóló 2/2018.
helyébe a kóvetkez rendelkezés lép:

(1.27.) ónkormányzati rendelet

7/A.

-a

,,7lA.
(1) A Képvisel -testijlet felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kéretem alapján, kütonós méltánylást
érdeml esetben a 7. c) pontjában foglalt támogafás yisszafizetési kótelezettség tetjesítéséremaximum 6
havi részletfizeÍésilehet séget biztosítson. A részletfizeíésifeltételek váltatását kozjegyz et tt tett

tartozáselismer nyilatkozatba kell foglalni.

(2) A Képvisel -testtjlet felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelem alapján, ktjtonós méttánylást
érdeml esetben a 7. c) pontjában foglalt támogaíás visszafizetési kótelezettség teljesítésétőtaz trányító
H

atóság jóváh agyása esetén elteki ntsen."
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kóvető második napon hatályát veszti.
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Balassagyarmat, 2021. május hó 21. napján
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