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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a 10/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelettel,  

a 16/2011.(VII.26.) önkormányzati rendelettel módosított 

9/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelete 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  

Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól 

 

Egységes szerkezetben 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról 

szóló 9/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) az alábbiakban módosítja: 

 

  

A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 

felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, illetve felsőfokú intézményben 

továbbtanulni szándékozó fiatalok esélyteremtő támogatását tekintve tanulmányi eredménytől 

függetlenül, megállapítsa a támogatásra való jogosultság feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés 

rendjét. 

 

A rendelet hatálya 

2. § 

 

(1.) A rendelet hatálya azokra a Bucsán lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatókra terjed ki, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag 

támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 

alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 

egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

 

(2.) A rendelet hatálya kiterjed azokra a Bucsán lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 

helyzetű a tárgyévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetőleg felsőfokú 

diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett 

fiatalokra, akik felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali 

tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan 

képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

 

Hatásköri rendelkezések 

3. § 

(1) Bucsa Község Önkormányzata saját hatáskörben biztosítja a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj önkormányzati részét. 

 

(2) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj önkormányzati részének megállapítására, felülvizsgálatára, a 

pályázatok rangsorolására, megszüntetésére, valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű 

igénybevétele esetén megtérítésre kötelezésére vonatkozó hatáskörét a Közművelődési, Sport 

és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át. 
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Eljárási rendelkezések 

4. § 

 

(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra vonatkozó pályázatokat 

minden évben az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghatározott időpontig lehet 

benyújtani a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége bucsai 

székhelyén a titkárság irodáján. 

 

(2) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra jogosultság elbírálásához a 

kérelmező köteles a vele közös háztartásban élők havi nettó jövedelmi viszonyairól 

nyilatkozni, illetve azokat, valamint tanulói/hallgatói jogviszonyát igazolni. 

 

(3) A pályázó a pályázati űrlapon, az abban foglalt adatokkal köteles pályázatát benyújtani. 

 

(4) Amennyiben a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban és igazolásokban szereplő 

adatok valódisága felől kétség merül fel, környezettanulmányt lehet készíteni. 

 

(5) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító 

szervet. Az értesítés az önkormányzat titkárságán keresztül is megtehető. 

 

(6) Az „A” típusú pályázat – felsőfokú tanulmányokat folytatók – esetén 10 hónapra, azaz két 

egymást követő tanulmányi félévre kerül megállapításra. Az ösztöndíj újra pályázható. 

 

(7) A „B” típusú pályázat – a felsőfokú tanulmányaikat megkezdeni kívánók – esetén 3x10 

hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre kerül megállapításra. 

 

(8) A „B” típusú pályázatok esetén a szociális rászorultságát az Önkormányzat évente egyszer 

felülvizsgálja, és az Önkormányzat két tanulmányi félévenként jogosult a megítélt 

ösztöndíj megszüntetésére. 

 

(9) Az Önkormányzat határozatban visszavonja a támogatást, ha a támogatásban részesített 

állandó lakóhelye a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik. A támogatás 

megvonására csak a következő félévtől kerülhet sor. 

 

(10) A felsőoktatásban részt vevő hallgató köteles a jogosulatlanul felvett támogatást 

visszafizetni.  

 

A támogatás folyósítása 

5. § 

 

(1) Az ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának 

időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 

 

(2) A felsőoktatásban az utolsó tanulmányi évüket megkezdők esetén a folyósítás időtartama 

5 hónap. 

A pályázat benyújtásának és elbírálásának szabályai 

 

6. § 
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(1)
1
 „A” típusú ösztöndíjpályázatot nyújthatnak be Bucsa területén állandó lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló hallgatók: 

- akik állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási 

intézményben folyó nappali tagozatos, első alapképzésben, első kiegészítő 

alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált 

iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt. 

 

(2)
2
  „B” típusú ösztöndíjpályázatot nyújthatnak be Bucsa területén állandó lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló tanulók: 

- akik a benyújtás évében utolsó éves érettségi előtt álló középiskolások, illetve 

felsőfokú diplomával nem rendelkezők, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem 

nyertek, de érettségivel rendelkeznek, és állami felsőoktatási intézménybe, illetve az 

Oktatási és Kulturális Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján 

nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, első alapképzésre, első 

kiegészítő alapképzésre, első szakirányú továbbképzésre, valamint első akkreditált 

iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre kívánnak jelentkezni. 

 

A pályázat bírálati szempontjai 

7. § 

 

(1) A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság azokat a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló, felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, 

illetve folytató hallgatókat 5.000 Ft/hó ösztöndíjban részesíti, akiknek havi jövedelme vagy 

családjuk egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét (28.500 Ft). 

 

(2) A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság azokat a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló, felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, 

illetve folytató hallgatókat 3.000 Ft/hó ösztöndíjban részesíti, akiknek havi jövedelme vagy 

családjuk egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft). 

(3) 3 
A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság azokat a felsőoktatási 

intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, illetve folytató hallgatókat 5.000 Ft/hó 

ösztöndíjban részesíti, akik a pályázat benyújtásának időpontjában félárvának, vagy 

árvának minősülnek. 

A pályázat elbírálása 

8. § 

(1)  A Közművelődési, Sport, és Környezetvédelmi Bizottság a határidőn túl benyújtott, vagy 

formailag nem megfelelő (mellékleteiben hiányos) pályázatokat a bírálatból kizárja, és a 

kizárást írásban indokolja. 

                                                 
1
 A 6.§. (1) bekezdés szövegét módosította a 16/2011.(VII.26.) önkormányzati rendelet 1.§. (1) bekezdése 

(Hatályos 2011. július 27. napjától) 
2
 A 6.§. (2) bekezdés szövegét módosította a 16/2011.(VII.26.) önkormányzati rendelet 1.§. (2) bekezdése 

(Hatályos 2011. július 27. napjától) 
3
 A (3) bekezdést beillesztette a 10/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet 1.§. (1) bekezdése (Hatályos 2012. 

június 2. napjától) 
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(2) A határidőn belül benyújtott formailag megfelelő pályázatokat a bíráló érdemben elbírálja, 

és döntését írásban indokolja.  

 

(3) A döntést követő 3 napon belül a bírálatot végző Önkormányzat hirdetőtábláján és 

internetes honlapján a támogatásban részesített ösztöndíjasok listáját nyilvánosságra hozza, 

és a támogatás folyósításához szükséges további lépéseket megteszi. 

 

 

Záró rendelkezések   

9. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba 

lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

 

 

Bucsa, 2011. április 19. 

 

 

          Kláricz János        Dr. Nagy Éva 

          polgármester                                            megbízott körjegyző helyettes 

 

 

Kihirdetve: 

 

Bucsa, 2011. április 20.     

 

                                                                                                    Dr. Nagy Éva 

                        megbízott körjegyző helyettes 

 

 


