SZABÁLYZAT
A Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati Ösztöndíj megállapítására

1.
A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy csatlakozva az Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica
Felsőoktatási ösztöndíj pályázatához Bogács Község Önkormányzata a helyi
sajátosságoknak megfelelő feltételeket és eljárásokat szabályozza.
2.
A szabályzat hatálya
Az „A” és „B” típusú pályázatra vonatkozóan a pályázók körét az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltak határozzák meg.
3.
A kérelem benyújtása, előkészítése döntésre
a.) Az ösztöndíj iránti kérelmet az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező
„Pályázati űrlap” formanyomtatványon kell benyújtani (A/B típus)
b.) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal szociális és gyámügyi előadójához kell
benyújtani, aki a benyújtott pályázatokról átvételi elismervényt ad a pályázónak,
majd formai szempontból ellenőrzi a kitöltött pályázatokat és továbbítja iktatás
előtti szignálásra a jegyzőhöz.
Az „A” típusú pályázat mellékletei:
pályázati űrlap
hallgatói jogviszony igazolása
a pályázó és vele egy háztartásban élők jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását
megelőző hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, vállalkozó
esetén APEH által kiállított igazolás)
- vagyonnyilatkozat

c.)
-

d) A „B” típusú pályázat mellékletei:
- pályázati űrlap
- a pályázó és vele egy háztartásban élők jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását
megelőző hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, vállalkozó
esetén APEH által kiállított igazolás)
- vagyonnyilatkozat
e) A benyújtott pályázatokat a polgármester terjeszti a szociális bizottság elé
elbírálásra.
4.
A támogatás odaítélése
a) Bogács Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága az ösztöndíj odaítélése
során a szabályzat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeknek
megfelelően jár el.
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b) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől függetlenül történhet. Szociálisan rászorult az a pályázó,
akinek havi jövedelme, vagy a vele egy háztartásban élők (a pályázó állandó
lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két
és félszeresét.
c) Nem állapítható meg ösztöndíj annak a pályázónak, akinek havi jövedelme, vagy
családjuk egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a b.) pontban hivatkozott
összeghatárt.
d)

Nem lehet szociálisan rászorulónak tekinteni azt a kérelmezőt, aki, illetve akinek
családja a lakcímként bejelentett lakáson kívül más hasznosított ingatlannal vagy
vagyonnal rendelkezik.

e) A pályázatok sorrendjének elbírálása során előnyt élvez az a pályázó:
- aki árva vagy félárva,
- családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több gyermek,
- egyedül neveli gyermekét,
- rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg van,
- eltartója/szülője munkanélküli.
f.) Aki a pályázatban valótlan adatokat közöl, vagy valótlan tartalmú igazolásokat
csatol, illetve az ösztöndíjat ezek alapján jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszi
igénybe, a pályázati rendszerből kizárható és köteles a támogatást visszafizetni.
g.) A pályázatokról a Szociális Bizottság külön-külön, nyílt szavazással dönt és
indoklással ellátott határozatot hoz a támogatott és a támogatásból kizárt
pályázatokról egyaránt. A határozatot a bizottság elnöke írja alá.
h.) A Szociális Bizottság az ösztöndíj Megyei Önkormányzat által történő
kiegészítésében történő döntés elősegítésére a támogatott pályázatok Bírálati lapját
az általa megállapított rangsornak megfelelően rendszerezi.
A rangsor kialakításánál előnyben kell részesíteni azokat, akik az önkormányzati
döntésnél is előnyt élveztek.
A rangsorolást külön-külön kell elvégezni az „A” és „B” típusú pályázatoknál.
5.
A támogatás mértéke, folyósítása
a) Az ösztöndíj önkormányzat által megállapított összege:
havi 1.000 Ff-tól – 5.000 Ft-ig terjedhet.
b) Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat esetén: 10 hónap (két egymást követő tanulmányi félév)
„B” típusú pályázat esetén: 3x10 hónap (hat egymást követő tanulmányi félév)
2

c) A „B” típusú ösztöndíjasok esetén a pályázók szociális rászorultságát évente egy
alkalommal (október hónapban) a döntésre jogosult felülvizsgálja.
d) Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás határidejének módosulása nélkül – szünetel
azokra a tanulmányi félévekre, amelyekre az ösztöndíjas nem iratkozott be.
e) A Szociális Bizottság az „A” és „B” típusú pályázat esetében is visszavonja a
megállapított ösztöndíjat abban az esetben, ha az ösztöndíjban részesülő elköltözik a
településről. Az ösztöndíjat határozattal, a következő tanulmányi félévtől ható
hatállyal lehet megvonni.
6.
Egyéb szabályok
a) Pályázat kiírásának, benyújtásának és elbírálásának határidejére az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadók.
b) A pályázati felhívást a helyi tv-ben és az önkormányzat hirdetőtábláján kell közzé
tenni.
c) A pályázati csomagok a Polgármesteri Hivatalban, munkaidőben vehetők át.
d) A támogatottak nevének és a támogatás összegének közzététele: a bírálatot követő 3
munkanapon belül.
e) Egyéb határidők: az ÁSZF 2. számú melléklete szerint.
f) Az e szabályzatban nem szabályozott eljárási cselekményre (nyilvánosságra hozatal,
folyósítás, bírálati lapok továbbítása stb.) az ÁSZF szabályai az irányadóak.
g) A szabályzat alkalmazása során:
- jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározottak
Bogács, 2011. szeptember 26.

Csetneki Ernőné
jegyző

Csendesné Farkas Edit
polgármester
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