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KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
28/2011. (X.1.) 

önkormányzati rendelete 
 

A „BURSA HUNGARICA” FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 

 

 
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a 
pályázathoz való csatlakozásról szóló Általános Szerződési Feltételekben kapott 
felhatalmazás alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat elbírálására vonatkozóan a következő rendeletet alkotja. 

 
1. § 

 
Komló Város Önkormányzata, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében, az önkormányzat költségvetésének terhére ösztöndíj 
támogatásban részesíti az önkormányzat területén állandó bejelentett lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási intézményben tanuló 
hallgatókat, akik a pályázati kiírásban és e rendeletben foglalt feltételeknek 
megfelelnek. 
 

2. § 
 
(1) A szociális ösztöndíj támogatás pályázat útján igényelhető. 
 
(2) A pályázatot az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 

Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott határidőben írja ki és teszi közzé. 
 
(3) A szociális ösztöndíjpályázatot az önkormányzat döntésétől függően évente 

kérelmezni kell. 
 
(4) Az önkormányzat az ösztöndíj támogatásról írásban értesíti a pályázót. 
 

3. § 
 
(1) E rendelet vonatkozásában az tekinthető szociálisan rászorultnak, aki 

a) árva, félárva 
 

b) a havi jövedelme, vagy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeres összegét, valamint 

 

c) vagyona, vagy családja vagyona nem haladja meg a szociális törvényben 
meghatározott összeget.  
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(2)  
a) A pályázó családján a szociális törvényben meghatározottakat kell érteni. 
 

b) A pályázó jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó jövedelem 
megállapításánál jövedelemnek a szociális törvényben meghatározott 
bevételeket kell tekinteni. 

 
4. § 

 
(1) A felosztható támogatási keretösszeget az önkormányzat képviselő-testületének 

illetékes bizottsága javaslatára a képviselő-testület a költségvetési rendeletében 
határozza meg. 

 
(2) Az önkormányzat által biztosított havi támogatás összegét e rendelet függeléke 

tartalmazza. 
 
(3) Az önkormányzat által biztosított, az alapkezelő igazgatóság által jogosulatlanság 

miatt visszautalásra kerülő támogatás összege általános tartalékba kerül. 
 

5. § 
 
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal pályázatot lebonyolító irodájához kell 
benyújtani. 
Az Önkormányzat a „Bursa Hungarica” ösztöndíj támogatás iránti kérelem 
elbírálásával és a szociális rászorultság vizsgálatával kapcsolatos hatáskörét átruházza 
a polgármesterre. 
 

6. § 
 
(1) Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004. (X. 5.) számú 

Ökr. rendelete. 
 
 
Komló, 2011. szeptember 23. 
 
 
 
 
 
 
 Polics József           dr. Vaskó Ernő 
 polgármester        jegyző 
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F Ü G G E L É K 
 

a 28/2011. (IX.30.) sz. rendelethez a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz nyújtható támogatásáról 

 

„A” típusú pályázat esetén: 
 

(1)  Az önkormányzat által biztosított havi támogatás összege: 

a) a nyugdíjminimum 151% és 200 % közötti egy főre jutó jövedelem esetén 
4.000.- Ft/hó,  

b) a nyugdíjminimum 101 % és 150 % között egy főre jutó jövedelem esetén 
4.500.- Ft/hó,  

c) a nyugdíjminimum 100 % vagy az alatti egy főre jutó jövedelem esetén 5.000.- 
Ft/hó, 

d) ha a pályázó árva, félárva 6.000.- Ft/hó. 
 

 

 

„B” típusú pályázat esetén: 
 
(2) Az önkormányzat által biztosított havi támogatás összege: 

 
a) a nyugdíjminimum 151 % és 200 % közötti egy főre jutó jövedelem 

esetén 3.000.- Ft/hó 
b) a nyugdíjminimum 101 % és 150 % közötti egy főre jutó jövedelem 

esetén 3.500.- Ft, 
c) a nyugdíjminimum 100 % vagy az alatti egy főre jutó jövedelem esetén 

4.000.- Ft/hó, 
d) ha a pályázó árva, félárva 6.000.- Ft/hó 

 
 


