
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testülete  
35/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 

a Bursa Hungarica Fels őoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szab ályairól  
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A rendelet célja, hogy szabályozza a szociálisan hátrányos helyzetű egyetemi és főiskolai 
hallgatók részére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj keretében 
nyújtható támogatásokra való jogosultság feltételeinek, a támogatás igénylésének és 
odaítélésének rendjét.  
 

2. §2 
 

A rendelet alapján ösztöndíjban részesíthetők Hatvan városban állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű, 
a) felsőoktatásban részt vevő hallgatók, akik képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes 

idejű (nappali tagozatos) alapfokozat és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat; vagy  

b) érettségi előtt álló középiskolások, felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, akik felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozat és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak 
részt venni. 

 
Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei 

3. §3 
 

(1) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak 
kell tekinteni azt a pályázót, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át. 

(2) Amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező pályázó nem a szülei 
háztartásában él, vizsgálni kell a szülők tartási képességét. 

 
4. § 

 
A pályázatok elbírálásakor az anyagi rászorultság mellet a hallgatók családi körülményeiből 
adódó szociális hátrányos helyzetet is figyelembe kell venni. 

 

                                                 
1 A 48/2009. (IX. 16.), 34/2010. (X. 29.), 28/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendeletekkel módosított egységes 
szerkezet. 
2 Módosította: 48/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2009. szeptember 16-tól. 
3 Módosította: 28/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. július 1-től. 



Az ösztöndíj igénylésének szabályai 
5. §1 

 
A pályázatokat a Hatvani Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályára lehet benyújtani pályázati 
űrlapon.  

 
6. § 

 
(1) Hiányosan kitöltött, vagy a szükséges mellékleteket nem tartalmazó pályázatok 

esetében a Hivatal 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.  
(2)  Amennyiben a pályázó a kért adatot, iratot  határidőre nem pótolja, a pályázatot a 

rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.  
 

A pályázatok elbírálásának szabályai  
7. § 

 
(1)2 Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-

testülete Szociális és Lakásügyi Bizottságának hatáskörébe tartozik. 
(2) A pályázat eredménye nyilvános, a döntést a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára ki 

kell függeszteni. 
(3)3 A pályázat eredményéről a pályázót az elbírálást követő 10 munkanapon belül értesíteni 

kell.  
(4) A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.  
 

8. § 
 

(1)4 A pályázatok elbírálása során a 3. §-ban meghatározott feltételek alapján az egy főre 
jutó havi jövedelmet el kell osztani százzal, mely osztás eredményéből az értelmező 
rendelkezések 11. § szerinti körülmények mindegyike esetén az ott meghatározott 
pontszám vonható le. 

(2) Az így kialakult pontszámok alapján kell a pályázókat, - az „A” és”B” típusú pályázatokat 
– a pontszámok növekedése szerinti sorrendbe állítani.  

(3) A kialakult sorrend alapján kell az ösztöndíjban részesülők számát meghatározni, 
legfeljebb a rendelkezésre bocsátott anyagi fedezet erejéig.  

 
9. § 

 
Az ösztöndíj összege hallgatónként, mindkét pályázati típus esetén a havi 5000 Ft-ot nem 
haladhatja meg, de nem lehet kevesebb havi 2.500 Ft-nál.  

 
 

10. § 
 

Aki a pályázatban valótlan adatot közöl, valótlan tartalmú igazolásokat csatol, illetve az 
ösztöndíjat ezek alapján jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe, a pályázati 

                                                 
1 Módosította: 28/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 4. § a). Hatályos: 2021. július 1-től. 
2 Módosította: 34/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelet 26. §. Hatályos: 2010. november 1-től. 
3 Módosította: 28/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 4. § b). Hatályos: 2021. július 1-től. 
4 Módosította: 28/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2021. július 1-től. 



rendszerből ki kell zárni és kötelezni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ösztöndíj 
visszafizetésére.  
 

Értelmez ő rendelkezések 
11. §1 

 
E rendelet alkalmazásában: 
1. Család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti értelmezés. 
2. Jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti értelmezés. Nem minősül 

jövedelemnek az Szt. 4. § (1a) bekezdésében meghatározott támogatás, illetve juttatás. 
3. Súlyos fogyatékos: az Szt. 65/C. § (5) bekezdésében meghatározott személy. 
4. Rokkant az a személy: aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette. 
5. Szociálisan hátrányos helyzetű az a hallgató, aki(nek): 

a) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 2. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerint árva (10), vagy félárva (5), 

b) a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti családfenntartó (10), 
c) szülője, eltartója munkanélküli, vagy nyugdíjas (5), 
d) családjában az eltartottak száma három (10), vagy annál több (további 

eltartottként 5-5), 
e) szülője, eltartója gyermekét egyedül neveli (5), 
f) a pályázó a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint fogyatékossággal 

élő (20), vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató (10), 
g) családjában súlyos fogyatékos (10), vagy rokkant személy él (5), 
h) kollégiumi felvételét elutasították (5). 

 
12. § 

 
(1) E rendelet 2007. szeptember 1-jén lép hatályba. 
(2)2 
 
 
 
Hatvan, 2007. augusztus 30. 
 
 
 
 dr. Bóta Julianna Érsek Zsolt  
 jegyző polgármester  

                                                 
1 Módosította: 28/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2021. július 1-től. 
2 Hatályon kívül helyezte: 28/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2021. július 1-től. 


