
EGYSÉGES SZERKEZET 

Hatály: 2017. szeptember 27.-  

12/2008. (X.30.) önkormányzati rendelet  
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Mátételke Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

12/2008. (X.30.) számú rendelete  

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj  

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 függvényében – csatlakozik az Oktatási 

Minisztérium kezdeményezésére létrejött Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázathoz (továbbiakban: Pályázat).  

 

2.§  

 

A rendelet hatálya kiterjed Mátételke község közigazgatási területén állandó lakhellyel 

rendelkező azon személyekre, akik a Pályázathoz való csatlakozás feltételeinek megfelelnek.  

 

II.  

 

A támogatás megállapítása és mértéke  

 

3.§  

 

(1)1 A Képviselő-testület a Pályázatban résztvevők részére pénzügyi támogatást biztosít a 

költségvetésből, ha a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosa.  

 

 

(2) A pályázat elbírálásakor előnybe kell részesíteni azt a szociálisan hátrányos helyzetű 

pályázót, aki  

 árva vagy félárva,  

 szülője/gondviselője munkanélküli vagy rokkantnyugdíjas,  

 egyedül neveli valamelyik szülője,  

 családjában lévő eltartottak száma 3 vagy annál több,  

 gyermeket nevel,  

 kollégiumi ellátásban nem részesül.  

 

 
1 Módosította a 9/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017.szeptember 27. napjától.  
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4.§  

 

A 3. §-ban foglaltak figyelembevételével pályázatonként megállapítható ösztöndíj mértéke 

1.000 – 5.000 forint/hónap.  

 

III.  

 

Hatásköri és eljárási rendelkezések  

 

5.§  

 

(1) A pályázatot –az oktatási miniszter által kiadott csatlakozási feltételeknek megfelelően- a 

polgármester írja ki és gondoskodik a közzétételéről. A kiírás alapján beérkező pályázatokat a 

Önkormányzati  Hivatalhoz kell benyújtani.  

 

(2) Az ösztöndíj mértékét a polgármester állapítja meg és a Önkormányzati Hivatal 

gondoskodik a pénzeszköz átutalásáról.  

 

IV.  

 

Záró rendelkezések  

 

6.§  

 

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben 

a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezéseit kell.  

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Mátételke, 2008. október 15 

 

Bényi Józsefné sk.                                                                Dr. Keresztury Mónika sk. 

polgármester                                                                            jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A fenti rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján 2008. október 30. napjától 2008. november 

15. napjáig kihirdetésre került. 

 

Mátételke, 2008. november 16. 

 

Dr. Keresztury Mónika sk. 

jegyző 


