Balástya Községi Önkormányzat
17/2008.(XII.18.)számú rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
történő csatlakozás helyi szabályairól szóló 17/2003.(IX.30) számú rendeletének
módosításáról egységes szerkezetben
Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló,
Módosított 1990. évi LXV. Tv. 16.§. (1) bek-ben kapott felhatalmazás alapján a következő
Rendeletet alkotja.
1.§.
Balástya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pénzügyi lehetősége függvényében
Csatlakozik az Oktatási Minisztérium kezdeményezésében létrejött – a szociálisan rászoruló
felsőfokú oktatásban részesülő fiatalok támogatására létrejött - Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz.
2.§,
A rendelet hatálya kiterjed Balástya község közigazgatási területén állandó lakcímmel
rendelkező, nappali tagozaton tanulmányokat folytató (A típusú pályázat) vagy
tanulmányokat kezdő (B típusú) fiatalokra, akik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás feltételeivel rendelkeznek.
3.§.
Eljárási rendelkezések
(1)A rendelt alkalmazása során a többször módosított, szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló, 1993. Évi III. Tv.4.§-ban foglalt fogalmi meghatározásokat kell
alkalmazni.
(2) Az eljárás az erre a célra rendszeresített – a Polgármesteri Hivatalnál beszerezhető –
kötelező mellékletekkel felszerelt, kérelmező által aláírt, 1 példányban kitöltött
pályázati űrlap határidőre történő leadása alapján indul.
(3) A pályázathoz mellékelni kell:
a.) felsőoktatási intézmény által kitöltött igazolás, formanyomtatvány,
b.) jövedelemigazolás, a kérelmet megelőző három hónap átlagából számított havi nettó
jövedelem igazolása a szociális törvényben előírt nyomtatvány felhasználásával.
bc) a jövedelemnyilatkozatot a pályázón kívül valamennyi, a kérelmezővel közös háztartásban
élő nagykorú személlyel alá kell íratni,
c) egyéb elbírálási szempontok igazolása
4.§.
A Képviselő-testület elfogadja a mindenkori Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat pályázati kiírását.

-25.§.
A támogatás (ösztöndíj) akkor állapítható meg, ha a pályázó családjában az egy főre eső
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át.
6.§.
A pályázat elbírálásánál azonos feltételek mellett előnyt élvez az a pályázó, aki
a.) árva,
b.) félárva,
c.) egyedül neveli, tartja valamelyik szülője,
d.) az eltartott családtagok száma 3 vagy annál több,
e.) gyermeket nevel,
f.) kollégiumi ellátásban nem részesül.
7.§.
Az 5.§-ban foglalt rászorultsági okok figyelembevételével, pályázóként eltérő mértékű
ösztöndíj állapítható meg, melynek mértéke 2.500,-Ft-tól 5.000,-Ft/hó/fő terjedhet.
8.§.
(1) A támogatás folyósításának ideje:
a.) Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók (A tipus) esetén:
- 2 egymást követő tanulmányi félév,
b.) Felsőfokú tanulmányokat kezdő hallgatók (B tipus) esetén:
- 6 egymást követő tanulmányi félév,
(2) A megállapított támogatás (ösztöndíj) jogosult részére történő folyósítása az OM.
Rendeletben és Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Általános Szerződési feltételekben foglaltak alapján történik.
9.§.
Hatásköri rendelkezések
(1)A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
Hatáskörét a Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági és Rehabilitációs Bizottságára ruházza át.
(2) A Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági és Rehabilitációs Bizottság döntése ellen, a
kézhezvételtől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezéssel élni.
A 9.§. (2) bekezdését a 17/2008.(XII.18.) számú rendelet hatályon kívül helyezte

10.§.
Záró rendelkezések
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is
alkalmazni kell, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 17/2003. (IX.30.) Kt számú
rendelet 9.§. (2) bekezdése
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Balástya, 2008. december 17.
Ujvári László
Polgármester
A rendelet kihirdetve: 2008. december 22.
Magyar Mihályné
jegyző

Magyar Mihályné
Körjegyző

Balástya Községi Önkormányzat
Jegyzőjétől
Balástya, Rákóczi u. 5.
6764.
Telefon: 62/278-222
Szám: 1680/2008.

Tárgy: Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás
helyiszabályairólszóló17/2003.(IX.30) számú
rendeletének módosításáról

Balástya Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétellel élt a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázattal kapcsolatos helyi rendelet vonatkozásában.
A törvényességi észrevétel szerint a hivatkozott pályázattal összefüggő hatáskörét a
képviselő-testület a Szociális Egészségügyi Ifjúsági és Rehabilitációs Bizottságra ruházta.
Ennek megfelelően a rendelet 9.§. (2) bekezdése szerint a bizottság döntése ellen jogorvoslati
lehetőséget biztosít a képviselő-testület felé. Azonban az Ötv (1990. évi LXV Tv.) 11.§.-a
szerint a fenti jogorvoslati lehetőséget csak hatósági ügyekben lehet alkalmazni, figyelemmel
a Ket (2004. évi CXL.) eljárási szabályaira.
A törvényességi észrevétel oka, hogy a Bursa Hungarica pályázatokkal kapcsolatos döntés
nem hatósági, így a hatósági ügyre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak a kérelmek
elbírálása során, továbbá a vonatkozó kormányrendelet sem ad lehetőséget jogorvoslatra, csak
elutasítás esetén indokolási kötelezettséget ír elő.
A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé.
Balástya, 2008. december 10.

Magyar Mihályné
Jegyző

Balástya Községi Önkormányzat
…………………számú rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
történő csatlakozás helyi szabályairól szóló 17/2003.(IX.30) számú rendeletének
módosításáról
Tervezet

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tV. 16.§-ban kapott felhatalmazása alapján - Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás helyi szabályairól szóló 17/2003.
(IX.30) számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következő
rendeletet alkotja.
1.§.
A Rendelet 9. §. (2) bekezdése kimarad.
2.§.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a
17/2003. (IX.30.) számú rendelet 9.§. (2) bekezdése.

Balástya, 2008. december 10.

Ujvári László
Polgármester

Magyar Mihályné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
………………………….
Magyar Mihályné
jegyző

