Tiszabercel Község Önkormányzata
Szabályzata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
elbírálásának rendjéről
I.
A SZABÁLYZAT CÉLJA
Tiszabercel Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019.
évi fordulójának általános szerződési feltételeit, valamint a többször módosított 51/2007. (III.
26.) kormányrendelet, valamint a Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján
a pályázatok elbírálására az alábbi szabályzatot alkotja meg.
II.
A SZABÁLYZAT HATÁLYA
A szabályzat hatálya azokra
a) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatókra terjed ki, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, a képzési
keretidőn belül folytatják tanulmányaikat – „A” típusú pályázat
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019. őszén már nem
áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó aki:
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevők
- doktori (PhD) képzésben résztvevők
- külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók

III.
AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA
a) „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a
2018/2019. tanév második (tavaszi), illetve a 2019/2020. tanév első (őszi) féléve.
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IV.
AZ ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOK BEADÁSA
A pályázatot a pályázó az önkormányzat által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően az EPERBURSA elektronikus rendszerben köteles rögzíteni és a már rögzített pályázatát aláírva, a
kötelező mellékleteket csatolva egy példányban, a felhívásban megjelölt határidőre kell
benyújtani a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatalba.
A pályázathoz mellékelni kell:
a) „A” típusú pályázat esetén a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszonyigazolást
b) 30 napnál nem régebbi igazolások, nyilatkozatok a pályázó és vele közös háztartásban élő
személyek jövedelmi, vagyoni viszonyairól, rendszeres jövedelem esetén az utolsó három
hónap átlagáról, nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó
jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi
átlagáról (NAV igazolás)
c) Postai átutalással érkező rendszeres jövedelmek, valamint rendszeres pénzellátások utolsó
havi szelvénye, vagy utolsó havi lakossági folyószámla egyenlegértesítő
d) nyilatkozat a pályázó családjában eltartottak számáról, egyedülállóságáról, anyakönyvi
kivonat másolat a félárvaságról, árvaságról
e) a pályázó családjában élő tankötelezett korhatárt betöltött tanulók, hallgatók tanulói, hallgatói
jogviszonyról igazolást
f) állami, gyámolt pályázó esetén Gyámhivatali határozatot
g) a pályázó családjában előforduló betegséget, rokkantságot igazoló okiratot
h) elvált szülők esetén bírósági határozatot, különélő szülők esetén nyilatkozatot
i) pályázó családjában előforduló munkanélküliség esetén a Járási Hivatal Munkaügyi
Központjának határozatát, igazolását.
Ha az a) - h) pontban megjelölt dokumentumok nem szerezhetőek be, akkor azokat a pályázó
nyilatkozattal köteles pótolni.
V.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSRA, FELÜLVIZSGÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A határidőre beérkezett ösztöndíjpályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. Az ösztöndíj
elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől
függetlenül történik.
Ösztöndíjra jogosult az a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatásban tanulmányokat folytató
hallgató, vagy felsőoktatásban tanulmányait megkezdeni kívánó pályázó, akinek közös
háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át,
aa) ha a pályázó árva vagy félárva
ab) pályázót egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza
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ac) ha a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családjában tartósan
beteg vagy rokkant személy van
ad) ha pályázó szülője munkanélküli vagy rokkantnyugdíjas
ae) pályázó családjában az eltartottak száma 3 vagy annál több
af) pályázó állami gondozott, gyámolt
ag) kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 420 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben.
E szabályzat alkalmazásában jövedelemnek minősül a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott bevétel.
Az egy főre jutó jövedelem számításánál közös háztartásban élőként kell figyelembe venni a
pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.
Minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot a Képviselő-testület a
pályázati felhívásban megjelölt határideig elbírálja és annak indoklással ellátott eredményéről a
pályázót határozatban értesíti. A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő
pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja. A Képviselő-testület az elbírálás
során korra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel jár
el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
VI.
AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE
Az önkormányzat a támogatás összegét „A” típusú pályázat esetén havi 4 000,- Ft-ban állapítja
meg.
VII.
A MEGÍTÉLT ÖSZTÖNDÍJ MEGVONÁSÁNAK, SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI
Amennyiben a „A” típusú ösztöndíjas az V. fejezetben rögzített felülvizsgálat során az
önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a
vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az
ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját
elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal
hozható meg.
A intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. Az önkormányzat
ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem
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részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már
kézhez vette.
Az ösztöndíj folyósítása - folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében
szünetel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya
szünetel.
VIII.
A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
Az önkormányzat helyben szokásos módon (faliújság, honlap) köteles nyilvánosságra hozni a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások
összesített adatait az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidőben.
Az adatok „A” típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az
összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat a mutatókat
tartalmazzák, melyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek illetve a pályázók
személyének azonosítására.
Ez a szabályzat 2018. szeptember 19-én lép hatályba.

Kovácsné Elek Irén
jegyző

Szántó Zsolt
polgármester

Jelen szabályzatot a Tiszabercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2018.(IX.19.)
önkormányzati normatív határozatával jóváhagyta. A szabályzat a községi önkormányzat
hirdetőtábláján valamint a www.tiszabercel.hu honlapon kihirdetésre került.
Tiszabercel, 2018. szeptember 19.

Kovácsné Elek Irén
jegyző
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