
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2020.(II.02.) önkormányzati r e n d e l e t e 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 32/2013.(XI.05.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában és a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján biztosított 
jogkörében eljárva, valamint csatlakozva az Emberi Erőforrás Minisztérium által kezdeményezésre 
kerülő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz, a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló, 32/2013.(XI.05.) önkormányzati rendelete 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló, 32/2013.(XI.05.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) 
bekezdés lép: 

 
„(1) A támogatás feltételei: 
Az ösztöndíj támogatásban azok a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a 
pályázat benyújtásának évében a középiskola végzős, érettségi előtt álló tanulói részesülhetnek, 
akiknek háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.” 

 
(2) A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi (6) bekezdés lép: 

 
„(6) Balassagyarmat Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) a támogatás mértékét 
legfeljebb 6.000,- forintban határozza meg, amennyiben a hallgató háztartásában az egy főre eső 
havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 
%-át. Amennyiben a hallgató háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 201 %-a és 400 %-a közé esik, a támogatás mértéke 
legfeljebb 4.000,- forint.” 
 

(3) A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi (7) bekezdés lép: 
 
„(7) A Polgármester gondoskodik a pályázatok pályázati felhívásban közzétett időpontig, az 
EPER-Bursa rendszerében történő érkeztetéséről, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett pályázatokat és 
intézkedik bírálati döntésének a rendszerben történő rögzítéséről, majd a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített 
adatait, és az EPER - Bursa rendszeren keresztül elektronikusan, vagy postai úton, írásban 
értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének indokolásáról.” 
 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: 
 

„(1) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek a szociális ellátásokról és a 
gyermekvédelmi támogatásokról szóló 10/2013.(IV.2.) számú önkormányzati rendelet alapján az 
adott tanulmányi félévre a Polgármester már megállapította a felsőoktatási tanulmányokat 
folytatók szociális támogatását.” 
 

(2) Rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: 
 
„(3) A Polgármester határozattal megszünteti annak a hallgatónak az ösztöndíj támogatását, 
akinek balassagyarmati lakóhelye a döntést követően bármely ok miatt megszűnik.” 

 
 



3. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon 
hatályát veszti.  

 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 5. § (1) bekezdése hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
  /: Csach Gábor :/     /: dr. Varga Andrea :/ 
    polgármester                              jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2020. február hó 02. napján 

 
 
 
 
 

/: dr. Varga Andrea :/ 
          jegyző 
 
 
 


