
Mátételke Község Onkormányzat Képviselőtestülete
12/2008. ( X.30) számú rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormá nyzatiÖsztöndíj
megállapításának szabályairól

Mátételke Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a következő rendeletet alkotja:

I.
Általános rendelkezések

1.§
A Képviselőtestület - pénzügyi lehetőségei fiiggvényében - csatlakozlk az Oktatási
Minisztérium kezdeményezésére létrejott Bursa Hungarica Felsőoktatási
ÖsztöndíjpáIyázathoz(továbbiakban:Pályézat).

2.§
A rendelet hatáIya kiterjed Mátételke község közígazgatási területén állandó lakhellyel
rendelkező azon személyekre, akik a PáIyazathozvalő csatlakozás feltételeinek megfelelnek.

il.
A támogatás meeállapítása és mértéke

3.§

(t) a Képviselőtestület aPáIyázatban résztvevők részére pénzigyí támogatást biztosít a
költségvetésből, ha apályáző családjában azegy főre jutó jövedelem nem haladjamegaz
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszerese. 
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(2) ApáIyázat elbírálásakor előnybe kell részesíteni azt a szociálisan hátrányos helyzetű
páIyázőt, aki

árvavagy félárva,
szülőj e/ gondvi selőj e munkané lküli vagy rokkantn5,ugdíj as,
egyedül neveli valamelyik szülője,
családjában lévő eltartottak száma 3 vagy annál több,
gyermeket nevel,
kollégiumi ellátásban nem részesül.

4.§
A 3. §-ban foglaltak figyelembevételével pályazatonként megállapítható ösáöndíj mértéke
1.000 * 5.000 forint/hónap .



ilI.
Hatásköri és eliárási rendelkezések

5.§

(1) A pályázatot-az oktatási miniszter által kiadott csatlakozási feltételeknek megfelelően- a
polgármester íqaki és gondoskodik aközzétételéről. A kiírás alapjánbeérkező páIyázatokat a
Önkormány zati Htv atalhoz kell benyúj tani.

(2) Az ösztöndíj mértékét a polgármester állapítja meg és a Önkormányzati
Hivatal gondo sko dik a pénze s zköz átutalásáró 1.

Iv.
záró rendelkezések

6.§

(1) 1A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendeletben nem szabá|yozott
kérdésekben a felsőoktatásban tésztvevő hallgatókjuttatásairól és az áItaluk f,rzetendő egyes
térítésekről szóló 5I12007 ,(IL26.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezéseit kell.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
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Bényi Józsefné . . '' , a.],r Dí
polgármester j . ...,,j.i
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Záradék:
A fenti rendelet az önkorm ányzathirdetőtábl qanZOOa. október 30 napjától 2008. november
15 napjáig kihirdetésre került.

Mátételke, 2008. november 16

ury Monika



Hirdetmény

Erlesítjük a község lakosságát, hogy

II12008 ( X.30 ) rendelete
A10l20a7 ryI.1) rendelettél módosított 21200] (IL15) rendelet azegyes szociális ellátások
helyi szabály ozásár ől szó 1ó rendelet mó do sítás áró1.

I2l2008 (X.30) rendelete
a Bursa Hungarica Felsóoktatási Ösztöndij pályazatí Ösztöndíj megállapításanak szabáIyaíről

13 12008 (X.30) rendelete
a 2007 . évi költségvetésének végrehajtásról szóló rendelet módosítása

Az önkormányzati rendelet hivatalos munkaidő alatt Dr Keresztury Monika jegyzőnél
megtekinthető.

Mátételke, 2008. október 31

Záradék:

A fenti hirdetmény az ÖnkorményzatiHivatal hirdetőtábláján2}}8. október 31-tő12008.
november 1 5-ig kihirdetésre került.

Mátételke, 2008. november 16


