………………….. Község Önkormányzat
BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálására
SZABÁLYZAT

1./ A Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatokat a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet, valamint az Általános Szerződési
Feltételek, a Pályázati kiírásban és e Szabályzatban foglaltak szerint kell elbírálni.
2./ Az önkormányzat a szociálisan hátrányos helyzetű ………………állandó lakóhellyel
rendelkező hallgatók részére biztosítja a támogatást.
3./ Ösztöndíjra jogosult az a hátrányos szociális helyzetű hallgató, akinek és a vele egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének …………(150) %-át.
4./ A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni az
51/2007.(III.26.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésében foglaltakat és ha a 4.1 pontban
felsorolt feltételek közül három együttesen jelen van, a 3. pontban meghatározott
jövedelemhatártól el lehet térni.
4.1./ A szociális helyzet megítélésekor figyelembe kell venni:
a) a hallgató naponta utazik lakóhelye és a képzési hely között,
b) az utazás ideje a napi ............ (2) órát meghaladja,
c) nem a Tbj. szerinti közös háztartásban élő, lakhatás költségei a havi
…………(20.000) -Ft- ot meghaladja,
d) fogyatékos hallgató esetén speciális költségek merülnek fel,( pl. különleges
eszközök beszerzése, speciális utazási szükséglet, személyi segítő, jelnyelvi
tolmács)
e) egészségi állapot miatt rendszeresen felmerülő költségek jelentkeznek a
hallgató, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója tekintetében,
f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartott, vagy eltartott gyermek él,
g) a hallgató ápolásra szoruló hozzátartozója gondozásával járó költség merül
fel.
5./ A pályázat elbírálásához a kötelező mellékleteken kívül csatolni kell a 4.1 pontban
felsorolt, a hallgató tekintetében fennálló tények igazolására szolgáló iratot,
nyilatkozatot.
6./ A Képviselő-testület a „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát évente
felülvizsgálja, a beadott pályázatokat véleményezi, a támogatás összegére és a rangsorra
javaslatot tesz a képviselő-testületnek.
7./ A támogatás havi összegét az önkormányzat pályázóként állapítja meg 1000.- Ft-tól
5.000.- Ft-ig terjedő összegben. A megállapított ösztöndíj „A” típus esetén egy évre / 10
hónapra / a „B” típus esetén 3 évre szól.
8./ A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. A támogatás
összesített adatait (pályázók, támogatottak számát, összes megítélt támogatást, a

támogatás átlagos mértékét) - a pályázók személyének azonosítására nem alkalmas
formában - Önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni, nyilvánosságra kell hozni.
9./ E szabályzat …………………..-én lép hatályba, (egyidejűleg hatályát veszti
korábbi ………………………….-én keltezett ugyanezen tárgyú szabályzat. )
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