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ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRA

1. Bevezető rendelkezések

1.§  A Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  a  felsőoktatásban részt  vevő
hallgatók  juttatásairól  és  az  általuk  fizetendő  egyes  térítésekről  szóló  51/2007.  (III.26.)
Kormányrendelet  (a  továbbiakban:  Rendelet)  18.§  (1)  bekezdésének  megfelelően olyan
pénzbeli  szociális  juttatás,  amely  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott
települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból
(a  továbbiakban:  Önkormányzati  ösztöndíjrész)  és  az  önkormányzati  ösztöndíj  alapján  a
hallgató felsőoktatási intézményében e rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a
továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll.

2. Általános rendelkezések

2.§ A  szabályzat  alapján  Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
évente dönt arról, hogy csatlakozik-e az ösztöndíjrendszerhez.

3.§ Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  mindenkor  hatályos
Általános Szerződési Feltételek szerint a pályázati felhívásokat közzéteszi, a pályáztatást
lebonyolítja.  A beérkezett  pályázatokat  a  mindenkori  szociális-  és  gyámügyi  ügyintéző
fogadja és előterjeszti a döntési javaslatokat a képviselő-testület elé.

4.§ Az  Ösztöndíjpályázat  keretében  megállapított  ösztöndíj  kizárólag  a  pályázó,  illetve  a
pályázó családjának szociális, valamint jövedelmi és vagyoni helyzete alapján ítélhető meg,
a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.
A  jövedelmi  és  vagyoni  helyzet  vizsgálatakor  a  szociális  igazgatásról  és  a  szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezései az irányadók.

5.§ Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete két pályázatot hirdet meg:
a) „A” típusú pályázatot felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak,
b) ”B” típusút felsőoktatási intézménybe felvételizőknek.

3. A pályázat tartalma és eljárásrendje

6.§ A pályázat tartalmát és eljárásrendjét a mindenkori érvényes általános szerződési feltételek
határozzák meg.

7.§ Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok elbírálása során az
alábbi szempontokat veszi figyelembe:
a) A pályázó szociális rászorultsága. 
b) A  pályázó  családjának  jövedelmi  viszonyai,  melynél  kiemelten  támogatásra  jogosultak

azok a pályázók, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  háromszorosát.  (Jövedelem:  A
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pontja alapján).

8.§ A  felosztható  támogatási  keretösszeget  évente  a  Képviselő-testület  az  önkormányzat
költségvetési rendeletében szabályozza.

9.§ Az önkormányzati ösztöndíjrész mértéke havonta legalább 3.000 Ft, legfeljebb 5.000 Ft.
10.§ A képviselő-testület a pályázók szociális helyzete alapján az ösztöndíj összegét differenciáltan

is megállapíthatja.



4. A támogatás folyósításának rendje

11.§ Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által  megállapított
ösztöndíjak  pénzügyi  fedezetét  pénzeszközátadás  jogcímen  a  mindenkori  Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott időpontig a Balatonrendesi Közös Önkormányzati
Hivatal a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bankszámlájára
utalja át.

12.§ Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  döntését  az  Általános
Szerződési  Feltételek szerint az EPER-BURSA elektronikus rendszerben rögzíti,  majd a
bírálati listát a rendszerből nyomtatott formában is előállítja.

13.§ Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  pályázati  döntéseket
összesített listában az általános szerződési feltételekben meghatározott időpontig a helyben
szokásos módon kihirdeti.

14.§ Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített elköltözik az
önkormányzat illetékességi területéről.

5. Záró rendelkezések

15.§ Jelen Szabályzat 2020. december 3. nappal lép hatályba. 
16.§ A Szabályzat elkészítésért és végrehajtásáért a Szervezet vezetője a felelős. 

Lenner István
polgármester

Záradék:
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  „A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatok  Elbírálására”  vonatkozó  Szabályzatát  a  képviselő-testület  …/2020.
(XII.03.) határozatával jóváhagyta.
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