
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
26/2008.(XII.30.) rendelete 

a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 
elbírálásának szabályairól 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, a mindenkori tárgyévi költségvetési rendeletben a 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre elkülönített pénzösszeg 
jogszerő felhasználása érdekében az ösztöndíjra pályázók támogatásának elbírálására az 
alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed Szank község területén lakóhellyel rendelkezı, az 
önkormányzathoz pályázatot benyújtó felsıoktatási hallgatókra, illetve felsıoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalokra. 
 

2. §  
 

(1) 1A benyújtott pályázatokról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-
testületének Pénzügyi Bizottsága dönt.  

(2) A döntést a Polgármesteri Hivatal készíti elı. 
 

3. § 
 

(1) A döntés során az érvényesen pályázók közül az alábbiakban felsorolt 
szociális körülmények között élıket kell elınyben részesíteni a következı 
sorrendben: 

a) akinek a családjában az egy fıre jutó nettó átlagjövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem 
haladja meg.  

b) aki árva vagy félárva, 
c) aki valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában 

folyamatos ellátást igénylı beteg van, 
d) szülıje/gondviselıje munkanélküli vagy nyugdíjas, 
e) gyermeke van, 
f) családjában élı eltartottak száma 3, vagy annál több, 
g) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül. 

(2) Ha a pályázónál az (1) bekezdés a-f pontjaiban felsorolt szociális 
körülmények halmozottan fordulnak elı, úgy ıt fokozottan rászorulónak kell 
tekinteni, s pályázatát az elsık közé kell sorolni. 

 
4. § 
 

(1) A támogatás összege havonta legalább 3.000 Ft, de legfeljebb 5.000 Ft. 
(2) Az elbírálási szempontok alapján csak annyi pályázó támogatható, akiknek 

támogatására az önkormányzat fedezettel rendelkezik.  
 

                                                 
1 Módosította: 20/2010.(XI.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010. november 3-tól. 



 
 
 
 

5. § 
 

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a felsıoktatásban részt vevı hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet 
elıírásai, a települési önkormányzatok számára elıírt mindenkori Általános Szerzıdési 
Feltételek, valamint a mindenkori pályázati kiírásokban foglaltak az irányadók. 
 

6. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester        jegyzı 
 
 
 
ZÁRADÉK:  
 
Kihirdetve: 2008. december 30. 
 
Szank, 2008. december 30. 
 Vincze Jánosné 
        jegyzı  
 
 
 
 

 

 


