Ipolytölgyes községi Önkormányzat
Képviselő-Testületének 12 /2007.( IX.5. ) sz.
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
elbírálásának szabályairól.
Ipolytölgyes községi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV.tv.16.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
adott évi fordulójához csatlakozva az Önkormányzat e jogcímen nyújtott önkormányzati
ösztöndíjrésszel olyan pénzbeli szociális juttatást biztosítson a rendelet hatálya alá tartozó
felsőoktatási hallgatók részére – amely a megyei önkormányzat támogatásával és az
intézményi ösztöndíjjal kiegészülve - hozzájárul a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok
felsőoktatási tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőség megteremtéséhez.
A rendelet hatálya
2.§
(1) Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében az Önkormányzat
költségvetésének terhére ösztöndíjban részesíti azt az Ipolytölgyesen bejelentett
lakóhellyel rendelkező pályázót, aki megfelel a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló, az adott tanévre vonatkozó, oktatási
miniszteri rendeletben, továbbá a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerre vonatkozó „ Általános Szerződési Feltételek „-ben meghatározott
előírásoknak és e rendelet szabályai szerint szociális rászorultsága megállapítható.
(2) E rendelt hatálya összhangban a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX tv. 140.§ának (3) bekezdése rendelkezéseivel, nem terjed ki a katonai, illetve a rendvédelmi
képzésben vevő hallgatókra.
A szociális rászorultság feltételei
3.§
(1) E rendelet vonatkozásában az tekinthető szociálisan rászorulónak, akinek havi
jövedelme, vagy a hallgató által is lakott közös háztartásban élő közeli
hozzátartozóinak ez egy főre jutó havi jövedelme az 50.000.- Ft-ot nem haladja meg.
(2) A pályázónak pályázata benyújtásakor büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni
kell a saját, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozóinak jövedelmi
viszonyairól.
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okiratokat az alábbiak szerint:
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél (munkaviszony stb.) a kérelem
benyújtását megelőző 3 hónap átlagáról,
b) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, rendszeres társadalombiztosítási- családtámogatási és
szociális ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem
benyújtásának hónapjában folyósított ellátás összegéről,
c) egyéb jövedelmek esetén ( vállalkozói jogviszony stb.) a kérelem benyújtását
megelőző 12 hónap átlagáról.
A pályázók rászorultsági rangsorolási feltételei
4.§
(1) Az ösztöndíjban részesülő pályázóknak az Általános Szerződési Feltételek szerinti
elsőbbségi, rangsorolása az alábbi pontszámok alapján történik:
- a pályázó gyermeket nevel, gyermekenként 5 pont,
- a pályázó szülei elváltak 5 pont,
- a pályázó szülei különváltak 5 pont,
- a pályázó árva 10 pont,
- a pályázó félárva 5 pont,
- a pályázó állami gondozott 10 pont,
- a pályázó fogyatékossággal élő 5 pont,
- a pályázó közeli hozzátartozója rokkant, tartósan beteg 5 pont,
- a pályázó közeli hozzátartozója munkanélküli 5 pont,
- a pályázó nem részesül kollégiumi ellátásban 5 pont,
- a pályázó ingázik, lakóhelye és az oktatási intézmény közötti távolság 50 km
alatti 5 pont
- a pályázó ingázik, lakóhelye és az oktatási intézmény közötti távolság 50 km
és 100 km közötti illetve 100 km feletti, 10 pont.
- a pályázóval közös háztartásban 3 kiskorú eltartott él 5 pont, minden további
eltartott kiskorú után 2 pont.
- a pályázó albérletben él 10 pont
A pontszámok a feltételeknek megfelelően összeadódnak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tényeket az alábbi okiratokkal kell igazolni_
- halotti anyakönyvi kivonat az árvaság igazolásához,
- születési anyakönyvi kivonat az eltartott kiskorúakról,
- a bíróság jogerős döntése a szülők válásáról, nyilatkozat a különválásról,
- felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi igény elutasításáról,
- albérleti szerződés albérletben lakás esetén,
- utazási költséget igazoló hivatalos számla, mely az utazás távolságát igazolja.
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5.§
(1) Az önkormányzat az Ösztöndíjrendszerhez évente csatlakozhat.
(2) A csatlakozási döntésre vonatkozó nyilatkozat évenkénti aláírását a KépviselőTestület a polgármesterre átruházza.
(3) Az Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása, a jogosultság felülvizsgálata a
Képviselő-Testület hatáskörében tartozik.
(4) A pályázat formai, tartalmi követelményeit a benyújtás és elbírálás határidejét a
pályázati kiírásban kell meghatározni és közzétenni.
(5) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.
Az ösztöndíj mértéke
6.§
(1) Az önkormányzati ösztöndíj mértéke az A és B típusú pályázat esetében egységesen
2.000.- Ft/hó/hallgató
(2) Az e rendelet szerinti B típusú pályázat alapján támogatott hallgatók szociális
rászorultságát évente felül kell vizsgálni.
Záró rendelkezések
7.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik a hirdetőtáblán történő kifüggesztés
útján.
Dudás Nándor
polgármester

Malik Péterné
körjegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2007. szeptember 5.
Malik Péterné
körjegyző

