Szegvár Nagyközség Képviselő-testületének
5/2002. (II.20.) Ör. sz.
Önkormányzati rendelete
a Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatról
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
a 14/2008. (V.29.),
a 21/2008. (X.30.),
37/2008. (XII.18.)
7/2014. (IX. 26.)
12/2017. (IX.29.)
10/2018. (IX.28.)
önkormányzati rendeletekkel.
Szegvár Nagyközség Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz, a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és
főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok
támogatására.
A szabályzat célja
1. §.
/1/ A szellemi javakhoz való hozzáférés egyenlő esélyének megteremtése érdekében mindenki
számára elérhetővé tenni az első diploma megszerzését, akik számára felsőoktatásba történő
bejutás, illetve felsőoktatási tanulmányok folytatása szociális helyzetük miatt súlyos
nehézségekbe ütközik.
A szabályzat hatálya
2. §.
/1/ A szabályzat hatálya Szegvár Nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú személyekre terjed ki, akik jelenleg
felsőoktatási intézmények hallgatói, illetve felsőfokú tanulmányokat kívánnak kezdeni.
(2) Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai, illetve
rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói.
A támogatás forrása
3. §.
/1/ A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál:
a) Az önkormányzat éves költségvetésben elkülönített ösztöndíj alapjából biztosított havi
támogatás.
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b) Csongrád Megye Önkormányzata tetszőleges összeggel kiegészítheti a helyi
önkormányzat által támogatott pályázó számára megítél, helyi önkormányzati
forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.
c) Az Oktatási Minisztérium a helyi (és a megyei) önkormányzat által megállapított
támogatási összeget a támogatással megegyező mértékben – maximum 5.000
Ft/hallgató/hónap támogatással – kiegészítheti.
A pályázók köre
4. §.
A pályázók köre:
a.) „A” típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn
belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
b.) „B” típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan hátrányos szociális
helyzetű fiatalok részesülhetnek, akik a pályázat benyújtásának évében utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézményben még felvételt nem nyert érettségizettek, és a pályázat
benyújtását követő évben induló új tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Eljárási szabályok
5. §.
/1/ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az erre
rendszeresített űrlapon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz a felhívásban megjelölt
időpontig, mely határidő jogvesztő.
„/2/ A pályázathoz mellékelni kell a kérelmező és vele közös háztartásban élő személyek
a.) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői
tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén
a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap jövedelem-igazolásait, a nem havi
rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon
hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a
bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12
hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység
időtartama alapján kell kiszámítani.
b.) munkáltatói igazolás (ha a pályázó dolgozik)
c.) „A” típusú pályázat esetén a felsőoktatási intézmény által kiállítandó igazolást arról,
hogy a pályázó mely képzési típusban vesz részt (kötelező melléklet).”
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/3/ Az ösztöndíj pályázat elbírálása fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális
rászorultsága alapján történik.
/4/ A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő, hiányos pályázatokat ki kell
zárni az elbírálásból.
6. §.
/1/ Az önkormányzat ösztöndíjat állapíthat meg annak a pályázónak, akinek családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át.1
Az ösztöndíj megállapításakor a szociális rászorultságon kívül előnyt élvez az a pályázó, aki:
- árva, félárva,
- családjában az eltartottak száma három, vagy annál több,
- gyermeket nevel,
- gyermekét egyedül neveli,
- valamilyen betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylő
beteg vagy rokkant van,
- eltartója/szülője munkanélküli vagy öregségi nyugdíjban részesül,
- nem részesül kollégiumi ellátásban,
- vállalja, hogy a felsőoktatási intézményben tanulmányait folytatja.
Az ösztöndíj időtartama
7. §.
/1/ „A” típusú pályázat esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, amelyre
évente újra kell pályázni.
„B” típusú pályázat esetén: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj összege
8. §.
Az ösztöndíj minimum havi:
Legfeljebb havi:

2.000,-- Ft
5.000,-- Ft.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb. járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban
adóalapot növelő jövedelemnek számít. 2
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10/2018. (IX,28,) Ör 1. §-a szerint módosított szöveg. Hatályos 2018. szeptember 29.
7/2014. (IX.26.) Ör.,módosított szöveg. Hatályos 2014. szeptember 26.
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Az ösztöndíj folyósítása, eljárási rendje
9. §.
/1/ A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya véleményezése után az Egészségügyi,
Szociális és Segélyezési Bizottság bírálja el a beérkezett pályázatokat, az „A” és „B” típusú
pályázatokat külön kezelve. Két külön rangsort állít fel a támogatásra jogosult pályázók
között. A bírálat a Bírálati Lapok kitöltésével történik.
/2/ 3
10. §.
Jelen önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos
Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadóak.
11. §.
/1/ 4
12. §
/1/ Ezen önkormányzati rendelet 2002. március 1. napján lép hatályba.
/2/ Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
/3/ Ezen önkormányzati rendelet hatályba lépésével a Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatról
szóló 21/2001. (X.31.) Ör. hatályát veszti.

Szenczi Sándorné s.k.
polgármester
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Hatályon k ívül helyezte a 21/2008. (X.30.) Ör. 3. §-a
4 Hatályon kívül helyezte a 14/2008. (V.29.) Ör. 1. §-a

Dr. Végh Ibolya s.k.
jegyző

