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Tisztelt Képviselő-testület! 

A legutóbbi testületi ülésen döntött a Képviselő-testület a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

2012. évi fordulójához való csatlakozásról. 

A pályázati kiírást közzétettük, a tavaly is pályázókat külön kiértesítettük. A pályázatok 

beadási határideje 2011. november 14., és ezt követően kell az Oktatási-, Művelődési-, Sport 

és Ifjúságpolitikai Bizottságnak rangsorolni és döntésre előkészíteni a beérkezett 

pályázatokat, amelyekről végül a Képviselő-testület dönt. 

A pályázatok döntésre előkészítése során a Polgármesteri Hivatalnak, az OMSI Bizottságnak, 

illetve a Képviselő-testületnek az Ör. rendelkezései alapján kell eljárni. 

 

A rendelet módosítása a pályázati kiírásban történt változások miatt szükséges. 

 
Kérem az előterjesztés mellékletében található, az Ör.-t módosító rendelet tervezet 
elfogadását. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. október 19. 
         Zsombok Lajos 
            polgármester 
 
 
 
Készítette:      Jóváhagyta: 
 dr. Bek Melinda       dr. Szatmári Ibolya 
    mb. aljegyző        jegyző 
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RENDELET-TERVEZET 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
…../2011. (….) számú rendelete 

 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 

17/2005. (VIII. 25.) számú rendeletének módosításáról 
 

 
Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
odaítéléséről szóló 17/2005. (VIII. 25.) számú rendeletének (a továbbiakban: Ör.) módosításáról az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 
Az Ör. 2. § hatályát veszti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi 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, a képzési keretidőn belül folytatják 
tanulmányaikat.” 
 

2. § 
 
(1) Az Ör. 4. § (1) bekezdése hatályát veszti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A pályázat kiírásáról az évente közzétett csatlakozási feltételek alapján a polgármester 
gondoskodik. A pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Városi Televízióban, és 
Lengyeltóti város honlapján  kell közzétenni.” 
 
(2) Az Ör. (2) bekezdése hatályát veszti, és helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

a.) Az „A” típusú pályázat időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. 
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű pályázók 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, a képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.  

 

b.) A „B” típusú pályázat időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 
A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű, az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a következő tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben 
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kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek 
ösztöndíjban, akik a következő tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási 
intézménybe és tanulmányaikat az ezt követő tanévben ténylegesen megkezdik.” 

 
3. § 

 
Az Ör. 8. § hatályát vezsti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Önkormányzat az általa nyújtott támogatások összesített adatait az elbírálást követő 3 
munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Városi Televízióban, továbbá 
Lengyeltóti Város honlapján nyilvánosságra hozza.  
 
(2) Az adatok támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt 
támogatást, a támogatás átlagos mértékét, és mindazokat az informatív mutatókat tartalmazzák, 
amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására, 
így:  ………….” 
 

4. § 
 

A rendelet a kihirdetésekor lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. október 27. 
 
 
 
 dr. Szatmári Ibolya     Zsombok Lajos 
  jegyző        polgármester 
 


