Egyházashollós községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2001/ XI.8. /ÖR. számú rendelete
a felsőoktatási ösztöndíjról
A rendelet célja
1.§.
E rendelet célja, hogy Egyházashollós község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatás
nappali tagozatán tanuló egyházashollósi fiatalok számára a továbbtanulással összefüggő költségek
enyhítésére meghatározza a helyi önkormányzat és az Oktatási Minisztérium által biztosított
szociális ösztöndíj formáit az igénybevétel feltételeit és módozatait, valamint a jogosultsági és
eljárási szabályokat.
A rendelet hatálya
2.§
1) A rendelet személyi hatálya az önkormányzat közigazgatási területén élő, bejelentett lakóhellyel
rendelkező magyar állampolgárokra terjed ki.
2) A pályázók kőre:
a.) „A" típusú pályázat: Az ösztöndíjban kizárólag olyan nappali tagozaton tanulmányokat folytató
felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási
Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felső-oktatási
intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő
alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, vagy első akkreditált iskolái rendszerű felsőfokú
szakképzésben vesznek részt.
b.) „B" típusú pályázat: Az ösztöndíjban kizárólag olyan _(a 2001/2002. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok részesülhetnek, akik a 2002/2003.
tanévtől kezdődően állami felsőoktatás intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az
intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali
tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első
szakirányú továbbképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.
Értelmező rendelkezések
3.§
E rendelet alkalmazásában
(1) Szociális rászorultság: a szociális és egészségügyi életkörülmény, melyben a pályázó és a vele
együtt lakó családtagjainak egy főre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 250 százalékát, valamint ingó és ingatlan vagyoni értékük nem haladja meg a
többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 4. §. (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott értékhatárt.
(2) Környezettanulmány:. a kérelmező és családja vagyoni, szociális, egészségügyi lakás vagy egyéb
körülményeiről a tényállás tisztázása, ellenőrzése érdekében a helyszínen készített irat, amely az
ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat is rögzíti.
(3) Jövedelem: a többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 4. §. (1) bekezdés a./ pontjában
meghatározottak szerint.
(4) Vagyon: a többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés b./ pontjában meghatározottak szerint.
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következtében a pályázó hallgatói jogviszonya megszakad, így különösen, ha
- a pályázó tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, óráit nem látogatja,
- a vizsgakötelezettségeinek nem tesz eleget,
- fegyelmi vagy más vétség miatt eltanácsolják, illetve kizárják.
4.§.
(1) Az ösztöndíj pályázati kiírást az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
hirdetőtábláján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat Általános
Szerződési Feltételei szerint közzéteszi.
(2) A pályázatot a Hivatalban írásban (2. sz.. melléklet szerinti űrlapon), a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat Általános Szerződési Feltételei szerint
(3) Az ,,A" típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási
intézmény által kiállítandó Igazolás arról, hogy a pályázó a 2.§ (2) bekezdés a.) pontjában megjelölt
képzéstípusok valamelyikében vesz részt. Az Igazolás formanyomtatványa a Pályázati űrlap
melléklete (3. sz. melléklet) a Hivatalban hozzáférhető.
(4) A „B" típusú pályázat esetén a pályázó köteles megadni az adott évi Felsőoktatási Felvételi
Tájékoztató alapján azon intézmények, karok és szakok/szakárok teljes nevét, melyekhez
jelentkezését be kívánja nyújtani.
(5) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles a maga, valamint családjában élők személyi
adatairól, jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, valamint a jövedelmi, vagyoni viszonyokra
vonatkozó adatokat, bizonyítékokat a rendelet 1. számú mellékletében szereplő
formanyomtatványokon becsatolni.
(6) A jövedelem számításához felhasználható bizonyítékok:
a.) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap nettó
átlagáról kiállított munkáltatói igazolás,
b.) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetén a pályázat benyújtásának
hónapjában, vagy az azt megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénye,
c.) munkanélküli járadék esetén a Munkaügyi Központ igazolása, vagy a jövedelemszámításnál
figyelembe vett időszakra vonatkozó igazoló szelvények,
d.) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év
személyi jövedelemadó-alapjáról,
e.) egyéb esetben a pályázó büntetőjogi felelősség mellett tett nyilatkozata.
(7) Az Képviselő-testület döntéséhez figyelembe veheti a felkérésére a Hivatala által végzett
környezettanulmány adatait.
(8) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag, szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredménytől függetlenül történik.
(9) Támogatásban azok a felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató
hallgatók részesülnek, akik megfelelnek az e rendelet 2. § (1) bekezdésében szabályozott
feltételeknek. (10) A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a pályázó aki:
- árva vagy félárva,
- családjában levő eltartottak száma három vagy annál több,
- gyermeket nevel,
- egyedül neveli gyermekét,
- valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy
rokkant van,
- eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
- állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul,
- nem részesül kollégiumi ellátásban.
(11) A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj Pályázat Általános Szerződési Feltételei szerint.
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a.) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja és
kizárását írásban indokolja,
b.) minden határidőn belül benyújtott formailag megfelelö pályázatot érdemben elbírál és döntését
írásban indokolja,
c.) az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára
tekintettel járhat el.
(3) A helyi önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása
alapján a pályázót minimum 1.000,- forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási
igényét elutasítja. A megítélt havi támogatás összegének 100,- forinttal maradék nélkül oszthatónak
kell lennie.
(14) A pályázat elbírálásának felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni.
(15) Az Önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit („A" és „B" típusú
támogatottak listáit elkülönítve) az elbírálást követő három munkanapon belül az önkormányzat
hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza. A listák a nyertes pályázók nevét, a megítélt havi támogatási
összegét tartalmazhatják.
(16) Az Önkormányzat a döntést követően az Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételei szerint jár el.
Az ösztöndíj igénybevételének és folyósításának szabályai
5.§
„A" típusú pályázat esetén
(1) Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.
(2) Az ösztöndíj folyósítása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat
Általános Szerződési Feltételei szerint történik.
(3) Az ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának időtartama
alatt a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek, melynek tényét a rendelet 3.
számú mellékletében szereplő nyomtatványon kell igazolni.
(4) Az önkormányzat a támogatás visszavonásáról határozatban rendelkezik, ha a támogatott az
önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhelyét megszünteti.

6.§.
„B” típusú pályázat esetén
(1) Az ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymás követö tanulmányi félév.
(2) Az ösztöndij folyósítása a Bursa Hungarica Felsöoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat
Általános Szerződési Feltételei szerint történik.
(3) A pályázók szociális rászorultságát a Képviselö-testület évente egyszer felülvizsgálja. A
Képviselö-testület két tanulmányi félévenként jogosult a megitélt ösztöndíj visszavonására, ha az
ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A jogosultságot az ösztöndíjban részesülö
minden év szeptember 30. napjáig az ösztöndij igényléséhez szükséges pályázat mellékleteiben
szereplö igazolások, valamint az intézmény által kiállított hivatalos iskolalátogalási igazolással
köteles igazolni. Az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás határidejének módosulása nélkül - szünetel
azokra a tanulmányi félévekre, amelyekre az ösztöndijas nem iratkozik be.
14) Az önkormányzat a támogatás visszavonásáról határozatban rendelkezik, ha a támogatott az
önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhelyét megszünteti.
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Közös rendelkezések
7.§
(1) A megítélt ösztöndíjak összegét az Önkormányzat az Általános Szerződési Feltételek szerint, a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bankszámlájára átutalja, és az
átutalásról szóló bizonylat másolati példányát részére megküldi. Az ösztöndíjat az azt elnyert
pályázók Felsöoktatási Intézményének a Felsőoktatási Pályázatok Irodája utalja.
(2) A tanulmányait megszakító, elhalasztó, illetve be nem iratkozott hallgató e tényt köteles a
Hivatalban bejelenteni. A Képviselő-testület intézkedik az önkormányzatot terhelő ösztöndíjrész
folyósításának megszüntetésről és jogtalanul felvett ösztöndíj visszafizetéséről. A Képviselő-testület
eltekinthet a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésétől akkor, ha az igénybevevö bizonyítja,
hogy tanulmányainak megszakítása önhibáján kívül történt.

Záró rendelkezések
8.§
/1/ A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2001.október 10-ig beadott
pályázatokra kell alkalmazni.
Egyházashollós,2001.november 8.
/: Török Imre :/
polgármester

/: Kovács Gyula :/
jegyző

Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Egyházashollós,2001.november 8.
/: Kovács Gyula :/
jegyző

