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347/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 
felsőoktatási felvételi eljárással és az Oktatási Hivatal működésével kapcsolatos 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 198/2008 (VIII. 04.) Korm. 
rendeletben  foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Az Általános Szerződési Feltételek 6.§ d) pont második és harmadik 
mondata az alábbiak szerint módosul: 
„ Az  „A „  típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű ( nappali tagozatos) 
felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, 
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
 
A „B”   típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű ( a 2008-2009. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok 
jelentkezhetnek, akik a 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében , teljes idejű ( nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben,  egységes, 
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.” 
 
2.) A pályázati kiírás az alábbiak szerint módosul:  
 
„A” típusú pályázati kiírás :  
 
„ A pályázatra azok az  Abony Város területén állandó lakóhellyel rendelkező 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik teljes 
idejű ( nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 
 
„B” típusú pályázati kiírás:  
 
„ A pályázatra azok az Abony Város területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:  
a) 2008-2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, 
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b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt 
nem nyert érettségizettek,  

és a  2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű ( nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben,  egységes, osztatlan 
képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.” 
 
3.) A Képviselő- testület a módosítást tudomásul veszi és elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: 

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály                   
 
A határozatról értesül: 
1.) Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester  
2.) Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3.) Dr. Németh Mónika jegyző 
4.) Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
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