
Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2009. (X. 22.)  rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban képviselő – testület) 
a   Magyar  Köztársaság  Alkotmányáról  szóló  1949.  évi  XX.  Tv.  44./A.§  (2)  bekezdése 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. Törvény 
(a  továbbiakban:  Ötv.)  16.  §.  (1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  Bursa 
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  (a  továbbiakban: 
Ösztöndíjpályázat) kiírására, elbírálására, az ösztöndíj folyósításának rendjére vonatkozóan a 
következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §.

E  rendelet  hatálya  kiterjed  Ladánybene  község  területén  állandó  lakóhellyel  rendelkező 
természetes  személyekre,  akik  felsőfokú  oktatási  intézményben  történő  tanulásuk 
támogatásaként az évente a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által kiadásra kerülő „Általános 
Szerződési Feltételek”-ben megfogalmazottak alapján „A” illetve „B” típusú Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíjban részesülhetnek.

A pályázati kiírás tartalma, közzététele

2. §.

(1) A pályázat a kiíró mindenkori ajánlásának megfelelő tartalommal kerül kiírásra. 

(2) A  pályázatokat  a  képviselő-testület  a  helyben  szokásos  módon  a  polgármesteri 
hivatal hirdetőtábláján teszi közzé.

A pályázatok benyújtása

3.§.

(1) A  pályázati  űrlapok  Ladánybene  Község  Polgármesteri  Hivatalánál  a  szociális 
ügyintézőnél  igényelhetők.

(2) A pályázati űrlapot a Polgármesteri Hivatalban  lehet évente egy alkalommal, a pályázati 
kiírásban meghatározott benyújtási határidőig benyújtani

A pályázatok elbírálásának szempontjai

4. §. 



       (1) A pályázat elbírálása során szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a pályázót, 
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80 %-át.

(2) A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki: 
 

- árva vagy félárva, 
- családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több, 
- gyermeket nevel, 
- egyedül neveli gyermekét, 
- valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő 

beteg, vagy rokkant van, 
- eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, 
- nem részesül kollégiumi ellátásban. 

(3) A hatáskör gyakorlója a beérkezett pályázatokat a pályázati határidő lejártát követő 
ülésén bírálja el.

(4) A  bírálati  lapok,  az  összesítő  lapok  kitöltéséről,  a  támogatás  folyósításáról  a 
polgármesteri hivatal gondoskodik. 

Vegyes és záró rendelkezések

5. §.

(1) A  képviselő-testület  évente  nyilatkozik  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíj  rendszerhez  (továbbiakban:  ösztöndíj  rendszer)  történő 
csatlakozásról. 

(2) A  rendeletben  nem  szabályozott  kérdésekben  az  Ösztöndíjrendszer  Általános 
Szerződési Feltételeiben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.  

(3) E rendelet  alkalmazása szempontjából: 
a) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

( továbbiakban Szoc.tv)  4. § (1) c) pontjában meghatározott jövedelem
b) család: az egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók a Szoc. 

tv. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott család
c) közeli hozzátartozó: a Szoc.  tv. 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozó

6. §.

(1) A hatáskör gyakorlója Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete értelmében a polgármester.

(2) E rendelet 2009. november 1.  napján lép hatályba. 

Kardos Attila                                                                   Kutasiné Nagy Katalin 
                 polgármester                                                                         mb. jegyző



       A rendelet kihirdetésének napja: 2009. október 22.

                                                                 Kutasiné Nagy Katalin 
                                                              mb.  jegyző
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