Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerben történő részvétel
feltételeiről elfogadott 10/2002. (IX. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §ban foglaltak figyelembevételével, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
helyi szabályairól szóló 10/2002. (IX. 05.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A 10/2002. (IX. 05.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a helyében az alábbi rendelkezés kerül:
2.§
(1)
Önkormányzati
ösztöndíjra,
az
EPER-Bursa
rendszerből
(https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx) kinyomtatott és aláírt pályázati adatlap és a
pályázati kiírás szerinti mellékletek határidőben történő benyújtásával lehet pályázni.
(2) Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
(3) Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók
is, amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2013. őszén már nem áll fenn, úgy a 2013/2014.
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
(4) Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2012/2013. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
(5) A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások; vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok
részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.
(6) Az ösztöndíjpályázatok benyújtásának határideje 2012. november 23.
(7) Az ösztöndíjra benyújtott pályázatok elbírálására, a támogatásban részesülők kiválasztására, az
ösztöndíj havi mértékének meghatározására a Képviselő-testület jogosult.
(8) A pályázó a Képviselő-testület döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
(9) A pályázatok elbírálásnak határideje: 2012. december 17.”
2. §
A 10/2002. (IX. 05.) számú önkormányzati rendelet 3. § a) bekezdés helyében az alábbi rendelkezés
kerül:
„3. § Önkormányzati ösztöndíjat azon pályázó részére állapít meg:
a) aki pályázatát határidőn belül, formailag megfelelően nyújtotta be, s havi jövedelme az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének három és fél szeresét nem haladja meg.”
3. §
(1) E rendelet 2012. október 26-án lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
(2) A 14/2011. (X.14.) önkormányzati rendelet 2012. október 27-én hatályát veszti.
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