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Jászszentlászló Községi Önkormányzat  

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerének  

helyi szabályzata 

 

Általános rendelkezések 

(1) Az ösztöndíjrendszerben részesülhetnek Jászszentlászló község közigazgatási területén 

állandó lakóhellyel rendelkező azon szociálisan hátrányos helyzetű nappali tagozatos 

hallgatók, akik a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 

18. §. (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelnek. 

(2) A szabályzat célja, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjra kiírt pályázat feltételeinek 

megfelelt pályázók közül - a szociális körülményeiket figyelembe véve - leginkább rászorult 

hallgatókat részesíthesse Jászszentlászló Községi Önkormányzata önkormányzati 

ösztöndíjban. 

 

A támogatás mértéke 

(1)  Az Önkormányzati ösztöndíjrész keretének összege a mindenkori éves költségvetési 

rendeletben kerül meghatározásra. 

(2) Egy- egy hallgató támogatásának mértéke szociális rászorultságának mértékétől függően, 

differenciáltan állapítható meg. 

(3)  A támogatás minimum összege 1.000,-Ft/hó, maximum összeg 3.000, -Ft/hó. A támogatás 

összeg rászorultságtól függően magasabb összegben úgy állapítható meg, hogy az 100 

forinttal maradék nélkül osztható legyen. 

 

A szociális rászorultság kritériumai 

(1) Elbírálásnál figyelembe kell venni a pályázó családjában: 

a) az eltartók számát, 

b) a keresők számát, 

c) az eltartottak számát, 

d) az egy főre jutó átlagkereset összegét, 

e) a családból oktatási intézményben tanulók számát. 

 

Az ösztöndíjkeret felosztására vonatkozó eljárás rendje 

(1)  Jászszentlászló Községi Önkormányzata a kiírt pályázatra időben beérkezett és a kiírásnak 

megfelelő pályázók között, kizárólag szociális rászorultság alapján rangsort állít fel, és dönt 

az ösztöndíjban részesülők személyéről az éves költségvetési rendeletben maghatározott 

ösztöndíjkeret terhére. 

(2)  A rangsor alapján kiválasztott sikeres pályázók között rászorultság alapján, ha szükséges 

differenciáltan, az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeget osztja fel. 

 

 

Záradék: 

Jelen szabályzatot Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 165/2016. 

(XII.1.) sz. határozatával hagyta jóvá. A szabályzat 2016. december 1. napján lép hatályba és 

ezzel egyidejűleg hatályát veszti a képviselő-testület 162/2013. (XI.25.) sz. határozatával 

jóváhagyott szabályzat. 

 

Jászszentlászló, 2016. december 1. 

 

                                                                                             Nagy András 

                                                                                            polgármester 


