
Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2002. (IX. 5.) önkormányzati rendelet 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerben történő 

részvétel feltételeiről 
(Módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és a 12/2001. (IV. 28.) 

OM rendeletben foglaltak figyelembevételével, a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályait az alábbiak szerint állapítja meg.   

 

Általános rendelkezések 

1. § 

Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Kenézlő község területén állandó 

lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók és 

nappali tagozaton felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére – kizárólag szociális 

rászorultság alapján, tanulmányi eredménytől függetlenül – ösztöndíjat állapíthat meg.  

 

Eljárási szabályok 

2. § 

(1) Önkormányzati ösztöndíj, jelen rendelet mellékletét képező formanyomtatványon és   a 

pályázati kiírás szerinti mellékletek határidőben történő benyújtásával pályázható.  

(2) Az „A” típusú pályázatra azok nyújthatnak be pályázatot, akik az önkormányzat területén  

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási intézményben teljes idejű 

(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 

mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan 

képzésben vagy felsőfokú szakképzésben, a képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatják 

tanulmányaikat.     

(3) A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű (a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló közép-

iskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még 

nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2012/2013. tanévtől kezdődően 

felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) 

alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben 

vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.  

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek 

felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben ténylegesen 

megkezdik.  

(4) Az ösztöndíjpályázatok benyújtásának határideje: 2011. november 14.  

(5) Az ösztöndíjra benyújtott pályázatok elbírálására, a támogatásban részesülők kiválasz-

tására, az ösztöndíj havi mértékének meghatározására a Képviselő-testület jogosult.  

(6) A pályázó a  Képviselő-testület döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.  

(7) A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. december 5. 

 

3. § 

Önkormányzati ösztöndíjat azon pályázó részére állapít meg: 

a)  aki pályázatát határidőn belül, formailag megfelelően nyújtotta be, s vele egy háztar-  

tásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

háromszorosát nem haladja meg. 

b) szülője, gondviselője munkanélküli, vagy nyugdíjas, vagy  



c) valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő 

beteg van, vagy 

d) a családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több,  

f)  gyermeke van, vagy 

g) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt kérelmét elutasították, 

h) árva vagy félárva.  

   

4. § 

(1)  Az ösztöndíj megállapítása esetén a pályázót az önkormányzat 3.000,- Ft támogatásban 

részesíti. 

(2) Az ösztöndíj időtartama: 

     a) az „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő  tanulmányi félév, 

     b.) a „B” típusú pályázat esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.     

(3) Az önkormányzat az általa megítélt támogatási összeget akkor is a támogatásban 

részesített pályázó rendelkezésre bocsátja, ha a pályázó részére sem a Megyei Önkormányzat, 

sem az Oktatási Minisztérium nem folyósít kiegészítő támogatást. 

 

5. § 
(1) A megítélt ösztöndíj megvonható, ha  

- az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem iratkozik be a 

felsőoktatási intézménybe, 

- a felsőoktatási intézményben nem államilag finanszírozott nappali képzésben vesz 

részt, 

- az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, 

- az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. 

(2) Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás határidejének módosítása nélkül – szünetel azokra a 

tanulmányi hónapokra, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.   

(3) Az Ösztöndíjas szociális rászorultságát a Képviselő-testület évente egyszer felülvizsgálja. 

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ösztöndíjat a támogatásban részesülő visszafizetni köteles.  

 

6. § 

Záró rendelkezések 

E rendelet 2002. szeptember 12-én lép hatályba.  

 

 

 

 

 

Battáné Oreskó Éva sk.                             Hunyadi Tibor sk. 

                             j e g y z ő                                               polgármester 

     


