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15 / 2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló
17 / 20t3. 6.31.) számű önkormányz ati rerrdelet módosít ás áről
tp

Ipolyszög l(özség Onkormárryzatának l(ópvisclő-testületc
t\laptörvény 32. cikk (1)
^z
bekezdésének a) pontlában és a (2) bekezdésében kapott felhataltnazás alapján biztosított
jogkörében eljáwa, valamint csatlakozva az Emberi L,rőforrás Minisztériurn (továbbiakban:
Minisztédtrrn) áIta| I<ezdeményezéstekcrülő Butsa Hungadca I]clsőoktatási Önl<ormánlr7a11
ösztöndíj páIyázathoz, a felsóoktatási önkormányzati ösztönclíj páIyázatrő),, továbbá a szociálls
igazgatásrőI és szociális ellátásokról sző|ő, többszöt módosított 1993. évi IIL törwény 1. § (2)
bekezclésében,25, § (3) bckezdés b) pontjában,26. §-ában,32. § (3) bckczdésében,45. §,ábarr,48.
§ (4) bekezdésébcn,92. § (1) bekezdésében,!32. § (4) bckczclósóbcn, valamirrt a gyermekek
vódelméről és a gyárnügyligazgatástől szőIő 1997 . évi XXXI. törvény 1B. § (2) bckezdésében, 29. §
(2) bekezdésében, 131, § (1) bekezdósóben, valanint az áItalánosköz,igazgatási tendtartásról szóló
2016. éyi CL. törvény 9. §-ában kapott felhatalnazás alapján a polgármester a Bursa Flungarica
Felsőoktatási Önkormá nyzaú Ösztörrűj tárnogatásról szólő 1,7 /2013.(X.31.) szánú önkormányzati
tcndelct ( toi.ábbiakbarr : llendelet) rnóclosí tásáta alábbi renclclctet all<otj a
:

1.§

A Rendelet
(í

2. § (1) belrezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép;
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támogatás iránti kárclnleke t a Pá/4á7a.ti.lelllfuásban rncge lölt cliárá,wnd s7eint és llatáidőn beliil
l/ beryliljtani a Po/gárne.t,lernck cirte7ua a l\alas.raglanrtati l(ö7ö,r Ölkom,irylrytti Fliualalnál adgy íl<
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2.§
A Rendelet 3. §
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(6) bekezdóse he\,{§g az alábbj (ó) bekezdés lép:
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a"4ő.r{ődíiaí a Polqárnte.ríer 't.0()0 - ás 5,000.- Irt/í,í/hó
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3.§
Á Rendelct

4. § (2) bekezdóse helyébe az alábbi (2) bekezclós lép:

,,(2) I1>o!s7ög Kö7sóg Po/gárntestere llatártl7atful nteg,r{.inle /i

auak

a llal/3atónak a7övjőndii

tántogatáúl,

akinek a7iPollsryögi lakchue bámte! ok ntiatt ntegrryinik."

4.§
(1)Á Rendelet 5. § (1) bekezdése lrclyébe az alábbi (1) bekezdés lóp:

(l

)

a Pá/lá1ati .l-e /lliuásban kö1iélelí időponttg a7, I1PE,1l-Bur.ra rcnds7crében
e/leúti, lbírá/ia a bah"kerytt Pálárytlokat és bí,ráltlíi döntéséía reldsryrbe n n;gryti, na/
a Kö7sógháry hirdetőtábláián ós a helthen slokásos eglléb nódon ttyiluánouágra bo77a a Burta

,u4

Po/gárrua.ríar

érke{eti,

e

[-Iurugaica b-el.rőoktatási Önkorntánl3ati Ö,ritöndíipállá3at karcíébettá/ía/a nyújtott támogatánk

2
ö.r.rry.riteíí at|atait, és a7

rend.rryren kere^r{,lil ehkhonikttsatt aagy Posíai iíon,

EPE\I - Bltrsa

írásban árte.riti a pályá7ókax döníéséről, ualantint döntásének indokolásáról."

(2)A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébc az a7ábbí (2) bekezdés lép:

(2)

,,A7

lpo/.1r1ög IG4rág Po/gánnestere álta/ neghorytt dötttást köuetően

a

megyei Önkorrnánl7at

,rgirz7/ l.,: Íagiti autttí.rít a7 EPEI{-l]url,a re ndsryrben, íouábbá crrl a< időPontra a7 álta/a
íámogaíoííak,,Ia,iftrl li.rtáiát eliulta|a a7 Enbe ri l1úl'orrá,r Tánogatáskery/íbö7 Qouáblliakban:
L17/ kijueíőa,l a Táruogalá.rkezg/ő drte,riti a tteru tántogatott Pá/láryÓkat, ualamint
Tá.lttogatá.rke
,7,,Á"
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haui ö,rs1egáről."

5.§
E tendelet

a

kilrucletósét kcjvetó napo11 lép lratá\,ba

és a

kihilcletósét követő második napon hatá|yőt

ve szti.
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