A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának
helyi szabályzata
Medgyesbodzás Község Önkormányzata a települési önkormányzatok számára Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési
Feltételeiben leírt felhatalmazás alapján a következő szabályzatot alkotja:
A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy Medgyesbodzás Község Önkormányzata a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer keretén belül költségvetésének terhére támogassa a szociálisan
hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását a felsőoktatási intézményekben.
A szabályzat hatálya
(1) Ösztöndíjban kizárólag azok a szociálisan rászoruló pályázók részesülhetnek, akik az
önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkeznek és szociálisan
hátrányos helyzetűek és megfelelnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjra vonatkozó hatályos jogszabályoknak, valamint a pályázati kiírás szerinti
feltételeknek és
a.) - 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 folytatják tanulmányaikat ("A" típusú
ösztöndíj), vagy
b.)



a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek

és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.


2016/2017.tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és
tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik ("B" típusú
ösztöndíj),

(2) Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Eljárási szabályok
(1) Az önkormányzat ösztöndíjban azt a pályázót részesíti, akinek a (2) pontban
meghatározottak szerinti pontjainak száma eléri a 15 pontot (a továbbiakban:
szociálisan rászorult).
(2) A pályázat elbírálása és rangsorolása során figyelembe vett szempontok és azokhoz
tartozó pontszámok:

pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át és az
1993.évi III. tv. szerinti vagyonnal nem rendelkezik
pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át és az
1993.évi III.tv. szerinti vagyonnal rendelkezik
pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és az
1993.évi III.tv. szerinti vagyonnal nem rendelkezik
pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és az
1993.évi III.tv. szerinti vagyonnal rendelkezik
pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át és az
1993.évi III. tv. szerinti vagyonnal nem rendelkezik
pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át és az
1993.évi III. tv. szerinti vagyonnal rendelkezik
Pályázó házas
Pályázó önfenntartó
Pályázó eltartott
pályázó krónikus betegségben szenved, tartósan beteg, súlyos
fogyatékos, rokkant
Pályázó családtagja(i) krónikus betegségben szenved, tartósan beteg,
súlyos fogyatékos,rokkant
pályázó gyermeket nevel
pályázó árva vagy félárva, illetve egyedülálló szülő tartja el
munkanélküli vagy nyugdíjas van a családban
pályázó családjában az eltartottak száma három vagy annál több
pályázó családjában a pályázón kívül további iskolai tanulmányokat
folytató eltartott van

20 pont

10 pont

15 pont

7,5 pont

10 pont

5 pont

5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
3 pont
3 pont
2 pont
2 pont
2 pont

(3) A (2) pontban meghatározott körülmények igazolására csatolandó mellékletek,
igazolások:
pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem
kiszámításához

Jövedelemigazolások
(munkabér,
GYED,
GYES,
stb,
családi
pótlék,nyugdíj
utolsó postai,banki
utalvánnyal vagy az ellátást folyósító
szerv
igazolásával, vállalkozásból,
gazdálkodásból származó jövedelem
esetében
NAV igazolás kérelem
benyújtását megelőző gazdasági év
személyi
jövedelemadó
alapjáról,
őstermelői igazolvány, minden egyéb
jövedelem esetén írásos nyilatkozat

Pályázó házas
Pályázó önfenntartó
Pályázó eltartott

Házassági anyakönyvi kivonat
Jegyzői igazolás
Nem szükséges külön igazolni a
jövedelemigazolás elegendő
Orvosi
igazolás,
szakvélemény,
határozat
Orvosi
igazolás,
szakvélemény,
határozat

pályázó krónikus betegségben szenved, tartósan
beteg, súlyos fogyatékos, rokkant
Pályázó családtagja(i) krónikus betegségben
szenved,
tartósan
beteg,
súlyos
fogyatékos,rokkant
pályázó gyermeket nevel
pályázó árva vagy félárva, illetve egyedülálló
szülő tartja el

Születési anyakönyvi kivonat
Halotti anyakönyvi kivonat(ok), ill. az
árvaellátás összegéről szóló igazolás

munkanélküli vagy nyugdíjas van a családban

pályázó családjában az eltartottak száma három
vagy annál több
pályázó családjában a pályázón kívül további
iskolai tanulmányokat folytató eltartott van

vagy bankszámlakivonat, bírósági ítélet
válásról, egyedülállóságra 2 tanúval
hitelesített nyilatkozat, ill. lakcímkártya
másolata mindkét szülőtől
Munkaügyi központ, járási hivatal
igazolása,
nyugdíjas
igazolvány,
nyugdíj szelvény
Születési anyakönyvi kivonat, családi
pótlékról igazolás
Tanulói, hallgatói jogviszony igazolás,
iskolalátogatási igazolás

(4) A települési önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke egységesen jogosultanként
5000- Ft /hó.
(5) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény
valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet rendelkezései és Nagykamarás Község
Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati kiírásai és az Általános Szerződési
Feltételei az irányadók.
(6) Jelen szabályzat 2015. szeptember 29- én lép hatályba.
Medgyesbodzás , 2015. szeptember 29.
Krucsai József sk.
polgármester

Hoffmann Andrásné sk
jegyző

Záradék:
119/ 2015 (IX.29). KT. határozat:
Medgyesbodzás
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatát a 119 /
2015.(IX.29.) számú KT. határozatával elfogadta.
dr. Sódar Mária
aljegyző

