ZALAKOMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETE
SZABÁLYZATA
A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁRÓL

I. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer olyan pénzbeli szociális juttatás,
amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához
csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális
ösztöndíjból (önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató
felsőoktatási intézményében megállapított szociális ösztöndíjból (intézményi ösztöndíjrész) áll.

II. A szabályzat hatálya

1.) A szabályzat hatálya az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben, a
képzésre vonatkozó keretidőn belül tanulmányokat folytató hallgatókra („A” típusú
pályázat), illetőleg az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű, utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett,
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) tanulmányokat folytatni
kívánó fiatalokra terjed ki („B” típusú pályázat). „B” típusú pályázat esetében a pályázók
közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik felsőoktatási intézménybe felvételt
nyernek, és tanulmányaikat ténylegesen megkezdik.
2.) Az ösztöndíj időtartama:
-

„A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
„B” típusú pályázat esetén 3 x 10 hónap, azaz 6 egymást követő tanulmányi félév

III. Az ösztöndíj benyújtásának módja

1.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat útján nyerhető el,
az ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény,
valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet és a mindenkori pályázati kiírás szolgál.

2.)

A pályázatot Zalakomár-Kisrécse-Sand-Zalasárszeg Községek Körjegyzőségének Hivatala
által rendelkezésre bocsátott, kitöltött pályázati űrlapon lehet benyújtani. A pályázatot a
Körjegyzőség Hivatalában írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A
benyújtott pályázatról az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak. A pályázati
űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül. Ebben az esetben hiánypótlás rendelhet el, vagy a pályázat a bírálatból kizárható,
mely kizárást írásban indokolni kell. A kérelem elbírálásának határideje 30 nap.
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IV. Az ösztöndíj elbírálásának módja

1.)

A pályázat eredményességéről Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő - testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) határozattal dönt. A döntés
ellen fellebbezésnek van helye. A Bizottság az ösztöndíjat elnyerők számát a rendelkezésre
álló keretösszeg, a pályázók számának ismeretében, határozza meg.

2.)

A pályázatok elbírálása a mindenkori önkormányzati pályázati kiírásban foglaltak, valamint az
alábbi szempontok alapján történik.
Fő szabályként:
a pályázó és 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 jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át nem haladhatja meg.
Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak.
A havi jövedelem kiszámításakor:
rendszeres jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző utolsó három hónap
átlagát,
nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a pályázat benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi
átlagát kell együttesen figyelembe venni.

3.)

Bírálati szempontnál a Bizottság
figyelembevételével sorrendet állít fel:

az

alábbi

szociális

rászorultsági

tényezők

A pályázó és 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 jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:
1.)
2.)
3.)

150 %-át
200%-át
250 %-át

nem haladja meg
nem haladja meg
nem haladja meg

25 pont
20 pont
15 pont

valamint a pályázó:
1.)
2.)
3.)

4.)
5.)

6.)
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árva
félárva
Tartósan beteg / fogyatékkal élő
Gyermeket nevel

20 pont
10 pont
20 pont
10 pont

Gyermekenként további (maximum 20 pont)
Egyedül neveli gyermekét
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIX. törvény szerint saját jogán
magasabb összegű családi pótlékban részesül
önfenntartó
házas
eltartott
Szülője / gondviselője háztartásában (amennyiben közös háztartásban élnek)
Eltartottak száma 1

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

7.)

8.)

9.)
10.)
11.)
12.)

Eltartottak száma 2
Eltartottak száma 3
Eltartottak száma 4 vagy annál több
Szülője / gondviselője elvált / különvált
Szülője / gondviselője egyedül neveli gyermekét
Családtagja
tartósan beteg / rokkant
Nyugdíjszerű pénzellátásban részesül (kivéve rokkantnyugdíj)
Munkanélküli
Kollégiumi ellátásban részesül
Kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt nem részesül kollégiumi
elhelyezésben (elutasító határozat melléklése esetén)
Napi ingázó lakóhelye és a felsőoktatási intézmény között
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
Halmozottan hátrányos helyzetű (szülői nyilatkozat melléklése esetén,
amennyiben szülővel / gondviselővel közös háztartásban él)
Több testvér egyidejű továbbtanulása a felsőoktatásban nappali tagozaton;
testvérenként
A Bizottság a fentieken túl azonos pontszám esetén egyéb körülményeket is
figyelembe vehet; maximum

10 pont
15 pont
20 pont
2 pont
5 pont
10 pont
5 pont
10 pont
5 pont
10 pont
5 pont
10 pont
10 pont
10 pont
10 pont

4.)

A pályázatot benyújtó hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni
továbbá, a felsőoktatásban részt vevőhallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében foglaltakat.

5.)

Az önkormányzati ösztöndíjat az a pályázó nyeri el, aki az önkormányzat pályázati kiírásában
foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel, továbbá az önkormányzati ösztöndíj korlátozott
keretösszege miatti sorrendben magasabb pontszámot ér el.

6.)

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.

7.)

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat a hivatala által évente
egyszer felülvizsgálja. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást
az önkormányzat határozattal visszavonja, ha a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas
szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi
félévtől ható hatállyal hozható meg.

8.)

Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultsága vizsgálata során kért igazolásokat nem
bocsátja rendelkezésre, vagy a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten
megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűnését vélelmezni kell.

V. Finanszírozási szabályok

1.)

Az önkormányzati ösztöndíj keret összegét Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő testülete minden alkalommal a költségvetési rendeletben biztosítja. A megállapított
keretösszeg erejéig a pályázók között differenciáltan is megállapítható a támogatás összege.

2.)

Az ösztöndíjak folyósítása a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és a mindenkori pályázati
kiírásnak megfelelően történik.
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3.)

Az ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának
időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

4.)

Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében
szünetel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya
szünetel.

5.)

Az ösztöndíjas az önkormányzati ösztöndíjra való jogosultsága megszűnését, annak
bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles írásban a Körjegyzőségi Hivatal
Vezetőjének bejelenteni.

6.)

A Bizottság határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról, annak odaítélését követő
tanulmányi félévtől ható hatállyal, ha az ösztöndíjban részesül hallgató állandó lakóhelyét
megszünteti az önkormányzat illetékességi területén.

VI. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat
kiírásának napján lép hatályba, rendelkezéseit minden olyan alkalommal, amikor Zalakomár Község
Önkormányzat Képviselő - testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez, az ösztöndíj odaítélése alkalmával értelemszerűen alkalmazni kell.

Zalakomár, 2012. szeptember 24.

Varga Miklós
polgármester
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Papné Szabó Mónika
körjegyző

