
 

 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
19/2008. (XI. 17) rendelete 

a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
elbírálásának szabályairól 

 

 
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 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 hatálya 

1. § 

(1) A Szabályzat hatálya kiterjed a Magyarpolány Község közigazgatási területén állandó bejelentett 
lakóhellyel rendelkezı, szociálisan hátrányos helyzető, államilag támogatott teljes idejő (nappali 
tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsıfokú 
szakképzésben tanuló hallgatókra, valamint utolsó éves érettségi elıtt álló középiskolásokra, 
illetve felsıfokú diplomával nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe felvételt még nem nyert 
érettségizettekre. 

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

(3) E szabályzat hatálya nem terjed ki a katonai, illetve rendvédelmi felsıoktatási intézmények 
katonai, illetve rendvédelmi képzésében részt vevı hallgatóira 

(4) Rendelkezéseit minden olyan alkalommal, amikor Magyarpolány Község Önkormányzatának 
Képviselı-testülete csatlakozik a "Bursa Hungarica" Felsıoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjpályázathoz, az ösztöndíj megítélése során alkalmazni kell. 

 

Az eljárás rendje 

2. § 

(1) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati 
ösztöndíjrendszer bíráló bizottságaként dönt: 

a) a beérkezett pályázatok elbírálásáról, valamint kialakítja a támogatott pályázatok 
rangsorát (A és B típusú pályázat)  

b) a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített elköltözik az 
önkormányzat illetékességi területérıl (A és B típusú pályázat)  

c) a megítélt támogatás visszavonásáról, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem 
áll fenn (A és B típusú pályázat) 

d) az ösztöndíjasok szociális rászorultságának éves egyszeri kötelezı felülvizsgálatáról (B 
típus) 

 

Az elbírálás rendje 

3. § 

(1) A pályázatok benyújtása kizárólag az önkormányzat által a pályázók rendelkezésére bocsátott 
őrlapon történhet.  

(2) A pályázati őrlap csak a hallgatói jogviszony igazolása ( "A" típusú pályázat esetén), valamint a 
pályázó és a vele egy háztartásban élık egy fıre jutó nettó havi jövedelmének összegét igazoló 
hivatalos dokumentumok csatolása esetén érvényes.  



 

 

(3) Érvénytelen az a pályázat, amelyet határidın túl, nem az erre rendszeresített őrlapon, hiányosan, 
hibásan kitöltve, ill. a kötelezı és hivatalos mellékletek nélkül nyújtanak be.  

(4) A pályázó a szociális rászorultsága igazolására, valamint a vele egy háztartásban élık egy fıre 
jutó jövedelmének megállapítására mellékletként köteles igazolást benyújtani 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. 

(5) 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 

(6) A döntés-elıkészítés folyamán a Képviselı-testület a pályázónál vagy családjánál 
környezettanulmány lefolytatását rendelheti el. 

 (7) A Képviselı-testület az önkormányzati ösztöndíjrész elbírálása során az alábbiak szerint jár el: 
a.) a határidın túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelı pályázatokat a bírálatból 

kizárja és a kizárást írásban indokolja 
b.) a határidın belül benyújtott, formailag megfelelı pályázatot érdemben elbírálja és 

döntését írásba indokolja. 
c.) az elbírálás során fajra, nemre, bırszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 

tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának 
objektív vizsgálatát végzi. 

d.) a döntés-elıkészítés folyamán készített környezettanulmány megállapításai nem 
támasztják alá a pályázatban és a jövedelemnyilatkozatban szeplı adatok valódiságát, a 
bizottság a pályázatot elutasítja. 

(8) E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorult az a pályázó, akinek a :  
 a) családjában az egy fıre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 170%-át nem haladja meg, vagy  
 
b) családjában az egy fıre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, és  
 - árva, vagy félárva, vagy  
 - valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családban folyamatos ellátást igénylı 

beteg van, vagy  
 - szülıje/gondviselıje munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, vagy  
 - szülıje/gondviselıje gyermekét egyedül neveli, vagy  
 - gyermeket nevel, vagy  
 - családjában lévı eltartottak száma három, vagy annál több, vagy  
 - kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült.  

 
Az önkormányzati ösztöndíjrész támogatási összege és folyósítása 

4.§ 

(1) A Képviselı-testület a szociális rászorultság feltételei-a jövedelmi viszonyok, az egyéb szociális 
helyzet, valamint a környezettanulmány – objektív vizsgálata alapján dönt a támogatás havi 
összegérıl. 



 

 

(2) Az ösztöndíjbíráló bizottság a pályázót minimum 1000 Forint havi támogatásban részesíti. A 
megítélt támogatásnak havonta azonos összegőnek és 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak 
kell lennie. 

(3) Az ösztöndíjat közvetlen adó és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség nem terheli, de 
az adóalapot növelı jövedelemnek számít.  
 

(4) Az önkormányzati ösztöndíj összege nem lehet magasabb az oktatási és kulturális miniszter által 
évente meghatározott ösztöndíj összegénél. 

(5) Az ösztöndíjak folyósításának idıtartama a mindenkori pályázati kiírásnak megfelelıen kerül 
meghatározásra. 

(6) Az ösztöndíj folyósítása szünetel azokra a tanulmányi félévekre, amelyekre az ösztöndíjas 
hallgatói jogviszonya szünetel.  

(7) A megállapított ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának idıtartama 
alatt nem iratkozik be a felsıoktatási intézménybe, vagy a felsıoktatási intézményben nem 
államilag finanszírozott nappali képzésben vesz részt.   

(8) A megállapított ösztöndíj abban az esetben is megvonásra kerül, ha az ösztöndíjas szociális 
rászorultsága már nem áll fenn, illetve, ha a támogatásban részesített elköltözik Magyarpolány 
község közigazgatási területérıl. Ez utóbbi esetben a határozat csak a meghozatalát követı 
tanulmányi félévtıl ható hatállyal hozható meg.  

(3) Az ösztöndíjas a jogosultság megszőnését annak bekövetkeztétıl számított 15 napon belül 
köteles írásban jelenteni az önkormányzat felé. 

Záró rendelkezések 

5. § 

     (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) E rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 

 
 
 
 
 
 
 Polt Rita                   dr. Szivák Péter 
polgármester             körjegyzı 

 
 
 
 
Záradék:  
A rendeletet a mai napon kihirdettem 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz. 

Magyarpolány, 2008. november 17. 

 

     

                                                         körjegyző 


