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Üllő Nagyközségi Önkormányzat 

23/2001. (VIII.8.) számú Ö.K. rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásáról egységes szerkezetben  

a módosításáról szóló 27/2004.(IX.25.) számú, a 27/2006.(IX.23.) számú, a 28/2008. 
(IX.20.) számú és a 11/2015.(V.09.) számú Ö.K. rendelettel 

 
 

Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. Tv. 16.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelembe véve a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet előírásait, az alábbi rendeletet alkotja az 
önkormányzati ösztöndíjrész elbírálására.1 
 

1.§.2 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében Üllő Város 
Önkormányzata havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 1/6-od részének 
megfelelő összegű önkormányzati ösztöndíjrészt biztosít azon szociálisan hátrányos helyzetű 
hallgatóknak, akik állami felsőoktatási intézményekben továbbá nem állami felsőoktatási 
intézményekben az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján 
államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú 
továbbképzésben valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben nappali 
tagozaton folytatják tanulmányaikat. (A támogatás összegét 100 Ft-ra kerekítve kell 
meghatározni) 

 
2.§. 

 
(1) Az ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni. 
 
(2)3 4(2) Pályázatot nyújthat be minden szociálisan rászorult, üllői állandó lakóhellyel 
rendelkező hallgató/tanuló, akinek: 
 

a) családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, és a családja tulajdonában álló 
vagyon nem haladja meg a 2/A §-ban meghatározott vagyoni értéket, vagy  

 
b) családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, és a családja tulajdonában álló 
vagyon nem haladja meg a 2/A §-ban meghatározott vagyoni értéket, továbbá 
� árva vagy félárva, 
� eltartásáról egyedülálló szülő gondoskodik, 
� a családjában élő eltartottak száma három vagy annál több, 
� krónikus betegségben szenved, 
� kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül. 

 

                                                 
1 Módosította a 28/2008. (IX.20.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2008. 09. 20-tól. 
2 Módosította a 27/2006. (IX.23.) számú rendelet. Hatályos 2006. IX. 23-tól. 
3 Módosította a 28/2008. (IX.20.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2008. 09. 20-tól. 
4 Módosította a 11/2015.(V.09.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.05.10-től. 
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2/A. §5 
A pályázat benyújtásának vagyoni feltételei: 

 
A család tulajdonában levő vagyon ( ha törvény másként nem rendelkezik, az a 
hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog): 
 

1)  külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy  

2)  együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
nyolcvanszorosát nem haladja meg,  

 
azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, 
amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az 
általa lakott ingatlanon áll fenn, a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 
gépjármű, valamint a család 1 db. személygépjárműve, foglalkozáshoz használt 
munkaeszköze, ha annak (külön-külön számított) forgalmi értéke a 2.500.000 Ft-ot nem 
haladja meg. 

 
 

3.§. 
 
(1) 6A pályázatokat Üllői Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által meghatározott és a pályázati kiírásban közzétett határidőig.” 
 
(2)7 A pályázathoz mellékelni kell: 

-    az iskolai tanulmányok folytatásáról szóló igazolást, 
- a család egy főre jutó jövedelmének megállapításához szükséges         

jövedelemigazolásokat, 
- a többször módosított 63/2006. (III.27.) számú Korm. rendelet 1. sz. melléklete          

szerinti vagyonnyilatkozatot, 
- a lakásfenntartás költségeit igazoló számlákat, 
- az elhalt szülő halotti anyakönyvi kivonatát, 
- elvált szülők esetén a válásról szóló jogerős bírósági ítéletet, 
- az eltartott gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, 
- krónikus betegség fennállásáról szóló orvosi igazolást, 
- kollégiumi ellátásról szóló elutasító határozatot. 

 
4.§.8 

 
A pályázatok elbírálásához a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végez. 
Amennyiben a lakásfenntartás költségei meghaladják az összjövedelem 40 %-át úgy a 
jövedelem vélelmezhető. 

 
5.§.910 

                                                 
5 Beiktatta a 28/2008. (IX.20.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2008. 09. 20-tól 
6 Módosította a 11/2015.(V.09.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.05.10-től. 
7 Módosította a 28/2008. (IX.20.) számú Ö.K. rendelet. Hatályos 2008. IX. 20-tól. 
8 Beiktatta a 27/2004.(IX.25.) számú Ö.K. rendelet. Hatályos 2004. IX. 25-től. 
9 Számozását módosította a  27/2004.(IX.25.) számú Ö.K. rendelet. Hatályos 2004. IX. 25-től. 
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 Az önkormányzati ösztöndíjrész odaítéléséről Üllő Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
dönt az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatának figyelembevételével. 

 
6.§.11 

 
Jelen rendelet 2001. augusztus 15-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Üllő, 2003. december 31.  
 
 
 
Földváriné dr. Kürthy Krisztina s.k.               Vasadi István s.k. 
      Jegyző      polgármester 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva 2015. május 12. 
 
Ladányi Ágnes 
 
 

                                                                                                                                                        
10 Módosította a 11/2015.(V.09.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.05.10-től. 
11 Számozását módosította a  27/2004.(IX.25.) számú Ö.K. rendelet. Hatályos 2004. IX. 25-től. 
 


