Végegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pályázati Szabályzata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
eljárási rendjéről és bírálati módjáról
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 hallgatóknak
adományozott önkormányzati ösztöndíjrészből és az önkormányzati ösztöndíj alapján a
hallgató felsőoktatási intézményében megállapított intézményi ösztöndíjrészből áll.
1. A szabályzat hatálya
1.

2.

A szabályzat hatálya az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű, és
 felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben,
mesterfokozatot
és
szakképzettséget
eredményező
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben tanulmányokat folytató hallgatókra („A” típusú pályázat), vagy
 utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett,
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytatni kívánó fiatalokra („B” típusú
pályázat)
terjed ki.
„B” típusú pályázat esetében a pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik felsőoktatási intézménybe felvételt nyernek és tanulmányaikat ténylegesen
megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama:
 „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév;
 „B” típusú pályázat esetén 3 * 10 hónap, azaz 6 egymást követő tanulmányi
félév.
2.

1.
2.

3.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Végegyházi
Kirendeltségénél (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és a
bírálatban nem vesz részt.
A Hivatal a benyújtott pályázatról átvételi elismervényt ad a pályázónak.
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A pályázatok elbírálásának módja

A pályázatok eredményességéről Végegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottsága – átruházott hatáskörben –
határozattal dönt. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.
A pályázatok elbírálása a mindenkori önkormányzati pályázati kiírásban foglaltak,
valamint az alábbi szempontok alapján történik:

a) a pályázó és a vele egy háztartásban élők (a pályázó állandó lakóhelye szerinti
lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének:
aa) 200 %-át
25 pont
ab) 250 %-át
nem haladja meg
20 pont
ac) 300 %-át
15 ont
1

b)valamint a pályázó
1.
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1

árva
10 pont
félárva
5 pont
tartósan beteg/fogyatékkal élő
10 pont
gyermeket nevel, gyermekenként
5 pont
önfenntartó
10 pont
házas
5 pont
eltartott
3 pont
szülője/gondviselője háztartásában (amennyiben közös
6.
háztartásban élnek)
eltartott kiskorúak száma: 1
5 pont
eltartott kiskorúak száma: 2
10 pont
eltartott kiskorúak száma: 3
15 pont
eltartott kiskorúak száma: 4 vagy több
20 pont
7. szülője/gondviselője elvált/különvált
2 pont
8. szülője/gondviselője egyedül neveli gyermekét
5 pont
9. kollégiumi ellátásban részesül
3 pont
10. kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt elutasított
5 pont
11. albérletben lakik
10 pont
12. napi ingázó lakóhelye és a felsőoktatási intézmény között
5 pont
13. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
5 pont
több testvér egyidejű továbbtanulása a felsőoktatásban
14.
5 pont
nappali tagozaton, testvérenként
15. költségtérítéses képzésben vesz részt
5 pont
a bizottság a fentieken túl azonos pontszám esetén egyéb
16.
10 pont
szociális körülményeket is figyelembe vehet, maximum
A pályázathoz a pályázati kiírásban meghatározottakon túl benyújtandó igazolások:
a) halotti anyakönyvi kivonat az árvaság igazolására,
b) tartós betegség, fogyatékosság szakorvosi igazolása,
c) születési anyakönyvi kivonat vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,
d) hallgatói jogviszony igazolás felsőoktatási hallgatói jogviszonyban álló testvérről,
e) gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntésének másolata az egyedül nevelés
tényéről,
f) felsőoktatási intézmény elutasító határozata kollégiumi igény elutasításáról,
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g) albérleti szerződés albérletben lakás esetén.
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Az önkormányzati ösztöndíjat az a pályázó nyeri el, aki az önkormányzat pályázati
kiírásában foglalt feltételeknek megfelel, továbbá az önkormányzati ösztöndíj korlátozott
keretösszege miatti sorrendben magasabb pontszámot ért el. Önkormányzati ösztöndíj
csak az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg erejéig adható.
Az ösztöndíj legalacsonyabb összege 1.000,- Ft, legmagasabb összege 5.000,- Ft.
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát a hivatal évente egyszer felülvizsgálja.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást a bizottság
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.
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.
4. Finanszírozási szabályok
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Az önkormányzati ösztöndíj keretösszegét Végegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete minden alkalommal a költségvetési rendeletben biztosítja. A megállapított
keretösszeg erejéig a pályázók között differenciáltan is megállapítható a támogatás
összege.
Az ösztöndíjak folyósítása a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és a mindenkori
pályázati kiírásnak megfelelően történik.
Az ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának
időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíjas az önkormányzati ösztöndíjra való jogosultsága megszűnését, annak
bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a hivatalban.
A bizottság határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról, ha az ösztöndíjas a
lakóhelyét megszünteti az önkormányzat illetékességi területén. A visszavonásról szóló
határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
5. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat
kiírásának napján lép hatályba, rendelkezéseit minden olyan alkalommal, amikor Végegyháza
Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, az ösztöndíj odaítélése során értelemszerűen
alkalmazni kell.
Varchó István
polgármester

Giliczó Pálné
jegyző

