Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
15/2007.(IX. 28.) rendelete
a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
elbírálásának szabályairól
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a a helyi önkormányzatokról szóló –
többször módosított - 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
„Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól az
alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott
évi fordulójához csatlakozva az Önkormányzat e jogcímen nyújtott önkormányzati ösztöndíjrésszel
olyan pénzbeli szociális juttatást biztosítson – a rendelet hatálya alá tartozó felsıoktatási hallgatók
részére -, amely a megyei önkormányzat támogatásával és az intézményi ösztöndíjjal kiegészülve
hozzájárul a szociálisan hátrányos helyzető fiatalok felsıoktatási tanulmányainak folytatásához
szükséges esélyegyenlıség megteremtéséhez.
A rendelet hatálya
2. §
(1)

Papkeszi Község Önkormányzata a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében az Önkormányzat költségvetésének terhére ösztöndíjban részesíti
azt a Papkeszi községben bejelentett lakóhellyel rendelkezı pályázót, aki megfelel a „Bursa
Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrıl szóló, az adott tanévre
vonatkozó központi jogszabaályban, továbbá a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételekben
meghatározott elıírásoknak és e rendelet szabályai szerint szociális rászorultsága
megállapítható.

(2)

Ösztöndíjban az a pályázó részesülhet, aki magyar állampolgár, vagy az Európai Gazdasági
Térség munkavállalójának családtagjaként letelepedési joggal rendelkezik.

(3)

E rendelet hatálya – összhangban a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 140. §ának (3) bekezdése rendelkezéseivel – nem terjed ki a katonai, illetve rendvédelmi képzésben
részt vevı hallgatókra.
A szociális rászorultság feltételei
3. §

(1)1 E rendelet vonatkozásában az tekinthetı szociálisan rászorulónak, akinek havi jövedelme,vagy a hallgató
által is lakott közös háztartásban élı közeli hozzátartozóinak az egy fıre jutó havi jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg.”

(2)

A pályázónak pályázata benyújtásakor büntetıjogi felelıssége tudatában nyilatkozni kell a saját,
valamint a vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozóinak jövedelemi viszonyairól.

(3)

A nyilatkozathoz csatolni kell a közölt jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratokat az
alábbiak szerint:
a) a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél (munkaviszony, bedolgozói jogviszony,
gyermektartásdíj) a kérelem benyújtást megelızı 3 hónap átlagáról;
b) nyugdíj, nyugdíjszerő ellátás, rendszeres társadalombiztosítási, családtámogatási és szociális
ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtásának
hónapjában folyósított ellátás összegérıl;
c) egyéb jövedelmek esetén (vállalkozói jogviszony, megbízási jogviszony) a kérelem
benyújtását megelızı 12 hónap átlagáról.

(4)

Amennyiben a pályázó felsıfokú diplomával nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, érettségizett személy, aki a pályázat benyújtásakor munkaviszonyban
áll, az összjövedelem, illetve egy fıre jutó jövedelem kiszámításánál a munkaviszonyból
származó jövedelmét nem lehet figyelembe venni.
Különös rászorultsági feltétel
4. §

(1)

E rendelet alkalmazásában különösen rászorulónak kell tekinteni:
- aki, - vagy akivel közös háztartásban olyan személy él, akinek havi jövedelme a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbaikban: Tbj.) szerinti jogcímen folyósított;
- akinek a felsıoktatási intézmény és lakóhelye közötti távolság a 100 km-t meghaladja, az
igazolt utazási költséget az egy fıre jutó jövedelem meghatározásánál kiadásként kell
figyelembe venni,
- aki nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, az általa lakott lakásfenntartási költségeit is
figyelembe kell venni az egy fıre jutó jövedelem megállapításánál.
A pályázók rászorultsági rangsorolásának feltételei
5. §

(1)

1

Az ösztöndíjban részesülı pályázóknak az Általános Szerzıdési Feltételek szerinti elsıbbségi,
rangsorolása az alábbi pontszámok alapján történik:

módosította a 8/2009.(IV.30.) rendelet. Hatályos: 2009. május 4.

- a pályázó félárva
- a pályázó árva
- a pályázó gyermeket nevel, gyermekenként
- a pályázóval közös háztartásban 3 kiskorú eltartott él
- a pályázóval közös háztartásban 3-nál több kiskorú eltartott él,
minden további eltartott után
- a pályázó olyan betegségben vagy fogyatékosságban szenved,
amely miatt Tbj. szerinti ellátásban részesül
- a pályázóval Tbj. szerinti közös háztartásban olyan személy él,
akinek jövedelme a Tbj. szerinti ellátásból származik személyenként
- a pályázóval közös háztartásban élı közeli hozzátartozója
munkanélküli, személyenként
- a pályázót egyedül neveli eltartója
- a lakóhely és a felsıoktatási intézmény közötti távolság
az 50 km-t meghaladja
- a lakóhely és a felsıoktatási intézmény közötti távolság
a 200 km-t meghaladja
- az utazási idıtartam a 2 órát meghaladja
- a pályázó kollégiumi igényét elutasították
- a pályázó albérletben él

5 pont
10 pont
5 pont
5 pont
+2 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
+5 pont
+5 pont
+5 pont
5 pont
10 pont

A pontszámok a feltételeknek megfelelıen összeadódnak.
(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott tényeket az alábbi okiratokkal kell igazolni:
- halotti anyakönyvi kivonat az árvaság igazolására,
- születési anyakönyvi kivonat az eltartott kiskorúakról,
- gyámhatóság vagy bíróság jogerıs döntése az egyedül nevelés tényérıl,
- Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósított ellátásokról,
- felsıoktatási intézmény igazolása a kollégiumi igény elutasításáról,
- albérleti szerzıdés az albérletben lakás esetén
- utazási költséget igazoló hivatalos számla, amely az utazás idıtartamát és távolságát is igazolja.
Pályázati kiírás és elbírálás feltételei
6. §

(1)

Az önkormányzat az Ösztöndíjrendszerhez évente csatlakozhat.

(2)

A csatlakozási döntésre vonatkozó nyilatkozat évenkénti aláírását a Képviselı-testület a
polgármesterre átruházza, amennyiben az önkormányzat költségvetési rendeletében e jogcímen
az ösztöndíj támogatásra saját forrás felhasználását jóváhagyta.

(3)

A pályázat formai, tartalmi követelményeit, a benyújtás és elbírálás határidejét a pályázati
kiírásban kell meghatározni és közzétenni.

(4)2 A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézıjéhez kell benyújtani a pályázati
kiírásban szereplı határidıig.
Az ösztöndíj mértéke
7. §
(1)3

Az önkormányzati ösztöndíj mértéke „A” és „B” típusú pályázók esetében egységesen: 4.000,Ft/hó hallgatónként.

(2)

Az e rendelet szerint „B” típusú pályázat alapján támogatott hallgatók szociális rászorultságát
évente felül kell vizsgálni.
8. §

(1) E rendelet 2007. október 1-jén lép hatályba.

Papkeszi, 2007. szeptember 25.

Csete Kálmán
polgármester

Fodor Krisztina
jegyzı

A rendelet kihirdetve:
Papkeszi, 2007. szeptember 28.

Fodor Krisztina
jegyzı
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módosította a 14/2008.(X.31.) rendelet. Hatályos: 2008. november 1.
módosította a 14/2008.(X.31.) rendelet. Hatályos: 2008. november 1.

