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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

9/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 
 

a „Maradj Hajdú-Biharban!” ösztöndíjról szóló 2/2019. (II. 4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) 
önkormányzati rendelet 5. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró 
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli 
el: 
 

1. § 
A „Maradj Hajdú-Biharban!” ösztöndíjról szóló 2/2019. (II. 4.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § 
Jelen rendelet hatálya az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt, EFOP–
1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek” című pályázati felhívásra a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal (a továbbiakban: 
Önkormányzat) közösen, konzorciumi formában nyertes pályázatot benyújtott, az 1. 
mellékletben meghatározott települési önkormányzatok (a továbbiakban: érintett települések) 
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, nappali, levelező vagy esti munkarend szerinti 
képzésben 

a) iskolai rendszerű oktatásban tanulói, vagy felnőttképzési jogviszony keretében, Hajdú-
Bihar megye területén működő középfokú iskolában, vagy 

b) államilag elismert felsőoktatási intézményben, hallgatói jogviszony keretében  
ba) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, vagy 
bb) mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, vagy 
bc) egységes, osztatlan képzésben, vagy 
bd) felsőoktatási szakképzésben  

tanulmányait folytató, a jelen rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, 
magyar állampolgársággal rendelkező természetes személyekre (a továbbiakban: pályázó vagy 
támogatott) terjed ki.” 
 

2. § 
(1) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Az ösztöndíjat az Önkormányzat az ösztöndíjszerződés megkötését követő 15 munkanapon 
belül utalja át, továbbá viseli a folyósítással kapcsolatban felmerülő költségeket.”  
 
(2) A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(1) A benyújtott pályázatokat az Ösztöndíj Munkacsoport a pályázati felhívásban rögzített 
hiánypótlási határidő lejártát követő 30 napon belül személyesen, vagy online módon 
megtartott ülésén értékeli és rangsorolja, a 4. §-ban meghatározott jogosultsági és az 5.§-ban 
meghatározott további értékelési szempontok, valamint a 2. melléklet szerinti pontozási 
rendszer alapján.” 
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(3) A Rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A döntés meghozatalát követően döntéséről a Munkacsoport tagsága szerint érintett 
települési önkormányzatokat, valamint a nyertes pályázókat elektronikus levélben, míg az 
elutasításra került pályázókat a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint feladott 
küldemény útján haladéktalanul értesíti.” 

 
3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

Dr. Dobi Csaba sk. Pajna Zoltán sk. 
jegyző a megyei közgyűlés elnöke 

 
 


