
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2023. (III. 02.) önkormányzati rendelete 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 
17/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ipolyszög Község 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 (továbbiakban: 
Minisztérium) által kezdeményezésre kerülő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíj pályázathoz, a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatról, továbbá a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 1. § (2) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. 
§ (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § 
(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 17/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 17/2013. 
(X.31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A támogatás feltételei: Az ösztöndíj támogatásban azok a szociálisan hátrányos helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetve a pályázat benyújtásának évében a középiskola végzős, érettségi előtt 
álló tanulói részesülhetnek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg a szociális vetítési alap összegének 1100 %-át.” 

(2) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 17/2013. 
(X.31.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A szociális rászorultság figyelembevételével az ösztöndíjat a Polgármester 8.000.- 
Forint/fő/hó összegben állapíthatja meg.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 

          /: Kárdási Jánosné :/            /: dr. Varga Andrea :/ 
     polgármester                          jegyző 
 
 
 

 
Kihirdetve: Ipolyszög, 2023. március 02.                                           dr. Varga Andrea 
                                                                                                                  jegyző 


