Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (X.1.)
önkormányzati rendelete felsőoktatási ösztöndíj pályázatról
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. § szerint kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat támogatja a hátrányos szociális helyzetű tanulókat, akik
felsőoktatási intézményben kívánnak továbbtanulni, továbbá támogatja a hátrányos szociális
helyzetű hallgatókat. A rendelet hatálya Szegvár Nagyközség közigazgatási területén állandó
lakóhellyel rendelkező azon magyar vagy uniós állampolgárra terjed ki, aki felsőoktatási
intézmény hallgatója vagy felsőfokú tanulmányokat kíván kezdeni.
A támogatás forrása
2. §
Az önkormányzat által nyújtott pénzügyi támogatás fedezete az önkormányzat mindenkori
költségvetésében elkülönített és rendelkezésre álló pénzösszeg.
A pályázók köre
3. §
(1) Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
(2) A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű, utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú
végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a pályázat benyújtását követő tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Eljárási szabályok
4. §
(1) A pályázatot az arra kialakított elektronikus rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan
kinyomtatva, aláírva lehet a polgármesteri hivatalban benyújtani személyesen vagy postai
úton a pályázati felhívásban megjelölt határidőig.

(2) A pályázat csak a pályázati felhívásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati felhívásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minősül.
(3) A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az arra kialakított
elektronikus rendszerben igazolni. A nem befogadott vagy határidőn túl benyújtott pályázatok
a bírálatban nem vesznek részt.
(4) Az elbírálás során az önkormányzat
a) hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót;
b) a határidőn túl benyújtott vagy formailag hibás pályázatot a bírálatból kizárja, és a kizárás
okát rögzíti az arra kialakított elektronikus rendszerben;
c) minden határidőben benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő pályázatot
érdemben elbírál és döntését írásban indokolja;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának
objektív vizsgálatával hozhatja meg döntését.
5. §
A pályázathoz mellékelni kell
a) a pályázó és a vele egy háztartásban élő (életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező) személyeknek az egy főre jutó havi nettó
jövedelemének igazolására alkalmas dokumentumokat;
b) munkáltatói igazolást, ha a pályázó dolgozik;
c) az "A" típusú pályázat esetén a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói
jogviszonyról szóló igazolást.
6. §
(1) Jelen rendelet alkalmazásában hátrányos szociális helyzetűnek számít, és ösztöndíj
támogatásban részesülhet az a pályázó, akinél a közös háztartásban élő személyek esetében az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 100.000,- forintot.
(2) Az ösztöndíj összegének megállapításakor előnyben kell részesíteni a pályázót, aki:
a) árva vagy félárva;
b) családjában az eltartottak száma három vagy annál több;
c) gyermeket nevel;
d) rokkant vagy a családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant személy él;
e) eltartója munkanélküli vagy öregségi nyugdíjban részesül.
7. §
(1) A pályázatok elbírálása az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság hatásköre.
(2) Az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles
nyilvánosságra hozni az ösztöndíj pályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített
adatait anélkül, hogy a pályázók személye beazonosítható legyen. Az önkormányzat
döntéséről és annak indokairól az arra kialakított elektronikus rendszeren keresztül

elektronikusan vagy postai úton értesíti a pályázókat, illetve lehetővé teszi, hogy a pályázóra
vonatkozó döntést és indokait a polgármesteri hivatalban a pályázó megtekinthesse.
(3) A támogatói döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A döntéssel szemben
kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét
követő 5 napon belül lehet benyújtani a jegyzőnél. A felmerült kifogással kapcsolatban a
jegyző haladéktalanul értesíti a Támogatáskezelőt.
(4) A megítélt ösztöndíj összegét az önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy
összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára.
(5) Az ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt
az ösztöndíj folyósítás feltételeinek nem felel meg.
Az ösztöndíj összege és időtartama
8. §
Az ösztöndíj havi legkisebb összege: 5.000,- forint, havi legmagasabb összege: 20.000,- forint
lehet. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
9. §
Az ösztöndíj időtartama:
(1) "A" típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.
(2) "B" típusú pályázat esetén 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Vegyes rendelkezések
10. §
Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet valamint a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben foglaltak
az irányadóak.
11. §
Ezen rendelet hatályba lépésével Szegvár Nagyközség Képviselő-testületének a Felsőoktatási
Ösztöndíj Pályázatról szóló 5/2002. (II. 20.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
12. §
Ez a rendelet 2021. október 2-án lép hatályba.

