
Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelete 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól  

 

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati 

kiírásának, beadásának, elbírálásának határidejét, a pályázati kiírás tartalmát a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési 

Feltételeiben foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.  

 

(2)  A rendelet alapján ösztöndíjban részesíthetők az Ostoros községben állandó lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 

a) felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatás intézményben, felsőoktatási hallgatói 

jogviszony keretében, teljes idejű, nappali munkarendben alapfokozatot és 

szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 

szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 

felsőfokú, illetve felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat, vagy  

b) utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, felsőfokú végzettséggel nem 

rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, 

akik felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű nappali munkarendben 

alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan 

képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

 

2. § 

  

(1) A pályázatokat az elektronikusan letöltött és aláírt űrlapon az önkormányzati hivatal 

szociális ügyintézőjéhez lehet benyújtani.  

 

(2) Hiányosan kitöltött, vagy a szükséges mellékleteket nem tartalmazó pályázatok 

esetében a Hivatal 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.  

 

(3)  Amennyiben a pályázó a kért adatot, iratot határidőre nem pótolja, a pályázatot a 

rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.  

 

2. Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei 

3. § 

 

(1) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak 

kell tekinteni azt a pályázót, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át. 

 



(2) Amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező pályázó nem a szülei 

háztartásában él, vizsgálni kell a szülők tartási képességét. 

 

(3) Nem lehet szociális rászorulónak tekinteni azt a kérelmezőt, aki, illetve akinek a családja 

a lakóhelyként bejelentett lakáson kívül másik ingatlannal rendelkezik.  

 

(4) A jogosultság elbírálásához a következő igazolásokat kell becsatolni: 

 a) pályázati űrlapot és kötelező mellékleteit, 

 b) tartós megbetegedést igazoló orvosi igazolást, rokkantságot, súlyos fogyatékosságot 

bizonyító szakértői bizottsági igazolást, vagy az ellátását megállapító határozat 

másolata, 

 c) a közös háztartásban élő, 16 évesnél idősebb családtag nappali tagozatot bizonyító 

iskolalátogatási igazolását,  

 d) szülője, eltartója munkanélküliségére vonatkozó igazolást, vagy nyugdíj-

igazolványát, 

 e) kollégiumi felvétel elutasításáról szóló értesítést. 

 

(5) A pályázatok elbírálásakor az anyagi rászorultság mellett a hallgatók családi 

körülményeiből adódó szociális hátrányos helyzetet is figyelembe kell venni. 

 

3. A pályázatok elbírálásának szabályai  

4. § 

 

(1) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása a Humán Erőforrás Bizottság hatáskörébe 

tartozik, aki döntéséről köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. 

 

(2) A Humán Erőforrás Bizottság a kérelmező és családja vagyoni helyzetének vizsgálatát 

rendelheti el, amennyiben valószínűsíthető, hogy a kérelmező életkörülményei nem 

felelnek meg a jövedelem-nyilatkozatban szereplő adatoknak. A vagyoni helyzet 

vizsgálata céljából a bizottság a kérelmező lakóhelyén környezettanulmányt készít. 

Amennyiben megállapítja, hogy az életkörülmények nincsenek összhangban a 

jövedelem-nyilatkozatban foglaltakkal, a pályázat elutasítható. 

 

5. § 

 

(1) A pályázatok elbírálása során a 3. §-ban meghatározott feltételek alapján az egy főre 

jutó havi jövedelmet el kell osztani százzal – az így kapott pontszámok összege nem 

lehet kevesebb 300–nál - amiből a rendelet 1. melléklete szerinti körülmények 

mindegyike esetén az ott meghatározott pontszám vonható le. 

  

(2) Az így kialakult pontszámok alapján kell a pályázókat, - az „A” és ”B” típusú 

pályázatok szerint  – a pontszámok növekedése szerinti sorrendbe állítani. 

 

(3) A kialakult sorrend alapján kell az ösztöndíjban részesülők számát meghatározni, 

legfeljebb a Képviselő-testület által költségvetési rendeletében rendelkezésre bocsátott 

anyagi fedezet erejéig.  

 

(4) A „B” típusú – háromszor tíz hónapra megállapított – ösztöndíjra való jogosultság 

feltételeit a Képviselő-testület évente, az új pályázatok elbírálásával egyidejűleg 



felülvizsgálja. Megszünteti az ösztöndíj folyósítását, ha az e rendeletben meghatározott 

feltételek már nem állnak fenn. 

 

6. § 

 

(2) A pályázat eredménye nyilvános, a döntést az önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára 

ki kell függeszteni. 

 

(3) A pályázat eredményéről a pályázót az elbírálást követő 3 munkanapon belül értesíteni 

kell. 

  

(4) A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.  

 

7. § 

 

Az ösztöndíj összege hallgatónként, mindkét pályázati típus esetén a havi 5000 Ft-ot nem 

haladhatja meg, de nem lehet kevesebb havi 2.000 Ft-nál.  

 

8. § 

 

Aki a pályázatban valótlan adatot közöl, valótlan tartalmú igazolásokat csatol, illetve az 

ösztöndíjat ezek alapján jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe, a pályázati 

rendszerből ki kell zárni és kötelezni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ösztöndíj 

visszafizetésére.  

 

4. Értelmező rendelkezések 

9. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szólóó 1993. 

évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében rögzített fogalommeghatározások az irányadóak. 

 

(2) Szociálisan hátrányos helyzetű az a hallgató, aki(nek):  

a)  árva, vagy félárva,  

b)  szülője, eltartója munkanélküli, vagy nyugdíjas,  

c)  gyermeke van,  

d)  családjában az eltartottak száma három, vagy annál több, 

e)  szülője, eltartója gyermekét egyedül neveli,  

f)  családjában súlyos fogyatékos, vagy rokkant személy él,  

g)  állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul,  

h)  az intézménynek nincs kollégiuma, vagy a kollégiumi felvételt elutasították, 

i)  egyéb rendkívüli, külön méltánylást érdemlő helyzet helyi ismeretek alapján, 

 

10. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Böjt László        Vasas Ágostonné 

polgármester                     jegyző 

 

A rendelet elfogadásra került:   2021. szeptember 27. 



A rendelet kihirdetésre került:  2021. szeptember 30. 

 

Vasas Ágostonné jegyző 

 
    a 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Értékelő tábla 
 

Név 

 

  

Lakcím   

  

IGEN (X) 

 

                    Pontszám  

egy főre jutó családi                  

jövedelem (Ft)  3.§. (1) bek. 

max.  114.000,-  Ft/fő 

max . pont:   1140 

 

Ft 
 

árva                           (-10 pont) 

 
  

félárva                        (-5 pont) 

 
  

gyermeke van            (-5 pont) 

 
  

szülője, eltartója munkanélküli 

vagy nyugdíjas 

                                  (- 5 pont) 

  

családjában az eltartottak száma 

három                       (-10 pont) 

vagy annál több  

(további eltartottként -5 pont)   

 

  

 szülője, eltartója gyermekét 

egyedül neveli            (-5 pont)  

 

  

családjában súlyos fogyatékos 

személy él   

                                 (-10 pont) 

  

családjában rokkant személy  él                             

(-5 pont) 
  

 

állandó lakóhelyén kívüli 

intézményben tanul ( 150 km-en 

belül -5, ezen túl -10 pont ) 

 

  

az intézménynek nincs kollégiuma             

(-5 pont), 

vagy a kollégiumi felvételt 

elutasították            (-10 pont) 

  

 

Egyéb rendkívüli, külön 

méltánylást érdemlő helyzet, helyi 

ismeretek alapján   (-10 pont) 

 

  

 

Ö S S Z E S E N   

 

  

 



 

 

 


