
Balatonrendes Község Képviselő-testületének 

13/2005.XI.30.  számú rendelete 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről 

Balatonrendes Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi 
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében foglalat felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §

E rendelet célja, hogy meghatározza Balatonrendes Község Képviselő-testület által biztosított Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj ellátás pályázati feltételeit, mértékét, odaítélésének 
rendjét 

A rendelet hatálya

2. §

E rendelet hatálya kiterjed Balatonrendes község területén állandó lakóhellyel rendelkező személyekre, 
akik az állami felsőoktatási intézményekben, továbbá az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti 
megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményekben folyó nappali tagozatos, államilag 
finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, 
valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben nappali tagozaton folytatják 
tanulmányaikat. 

Elbírálás rendje és szabályai 

3. §

Balatonrendes Község  Önkormányzata évente képviselő-testületi határozattal csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez (továbbiakban: ösztöndíj rendszer). A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot évente 
aláírja. 

4. §

(1) A pályázat kiírásáról az Oktatási Miniszter által évente közzétett csatlakozási feltételek alapján a 
polgármester gondoskodik. A pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni. 

(2) A felsőoktatási ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet az Önkormányzat Hivatalában lehet benyújtani 
évente egy alkalommal, a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidőig.

(3) A pályázatok benyújtása kizárólag az önkormányzat által a pályázók rendelkezésére bocsátott 
űrlapon történik, melyhez csatolni kell a jövedelem igazolásokat és  az 1. számú melléklet szerinti 
jövedelemi vagyon nyilatkozatot.

5. §

(1) Az elbírálás során az önkormányzat:
(a)  a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja és 

kizárását írásban indokolja;
(b) minden határidőn belül benyújtott formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és 

döntését írásban indokolja;
(c) Az elbírálás kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől 

függetlenül történik 



(d) A pályázatokat adatvédelemre vonatkozó szabályok megtartásával, valamint az Ötv. 12. § (4) 
bekezdés a.) pontja szerint bírálja el. 

(2) A pályázatok elbírálása során elsősorban a pályázó jövedelmi, vagyoni viszonyait vizsgálja. Előnyben 
részesülnek azok, akik családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. Az elbíráláskor a pályázó szociális 
helyzetét az alábbi sorolási szempontok szerint vizsgálja: 

a.) rossz anyagi körülmények között él 
b.) árva vagy félárva 
c.) családban élő eltartottak száma 
d.) van-e pályázónak gyermeke 
e.) egyedül neveli gyermekét 
f.) valamilyen betegségben szenved, rokkant, van-e a családban élők között krónikus 

betegségben szenvedő vagy folyamatos ellátást igénylő beteg. 
g.) van-e családban munkanélküli vagy nyugdíjas 
h.) részesül-e kollégiumi ellátásban 

 
(3) A képviselő-testület a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbirálása alapján a 

pályázót minimum 1.000.-Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét 
elutasítja. A megitélt támogatásnak havonta azonos összegűnek kell lennie.

(4) A pályázók szociális helyzete alapján az ösztöndíj összegét differenciáltan is megállapíthatja. 

(5) Amennyiben a hallgató nem felel meg az ösztöndíj folyósításához szükséges feltételeknek a 
képviselő-testület dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére folyósítja-e a támogatottnak a már korábban 
megítélt támogatást. 

(6) Amennyiben a hallgató Balatonrendes Község Önkormányzat igazgatási területéről elköltözik az 
önkormányzat a támogatást megszünteti. 

(7) A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

(8) Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért az OM Alapkezelő 
Felsőoktatási Pályázatok Osztálya felelős. Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósítja a 
hallgatónak, ahol a nappali tagozatra beiratkozott hallgató államilag finanszírozott képzésben vesz 
részt. 

6. §

Záró és hatályba léptető rendelkezések

(1) E rendelet kihirdetés  napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ rendelkezéseinek 
betartásával gondoskodik.

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázat Általános Szerződési Feltételeit kell alkalmazni.

Balatonrendes, 2005.november 23.

Gáspár István Soltész Attila
polgármester körjegyző

A rendelet kihirdetve:
Ábrahámhegy, 2005. november 30.                

Soltész Attila
körjegyző
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