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2011. szeptemberben tartandó ülésére

Tárgy: Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról szóló
Szabályzat módosítására tett javaslat véleményezése

Tisztelt Bizottság!

A 2010. október 3-i Önkormányzati választásokat követ en a képvisel -testület a Szociális
Egészségügyi Oktatási Kulturális és Sport Bizottságot, valamint a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságot összevonta. A Képvisel -testület és szervei
szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet értelmében (a
továbbiakban: SZMSZ) a két bizottság feladat- és jogkörét az új, Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság kapta meg, ezért szükségessé vált az
50/2009. (IX. 14.) önkormányzati határozattal elfogadott Bursa Hungarica Fels oktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról szóló Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)
aktualizálása, valamint az Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójának Általános Szerz dési
Feltételeivel történ  összhangba hozása.

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága 2011. szeptember 26. napján megtartott
ülésén megtárgyalta a Szabályzat módosításainak tartalmi elemeit, melyeket elfogadásra
alkalmasnak talált, ezért változtatás nélküli elfogadását javasolom a Képvisel -testületnek az
SZMSZ 15. § (8) bekezdése d) pontjában biztosított jogkörömben eljárva.

Csanytelek, 2011. szeptember 23.

Tisztelettel:

Kató Pálné
jegyz

mailto:jegyzo:@csanytelek.hu


       /2011. (IX.   .) Ökt határozat

Tárgy: Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról  szóló Szabályzat
módosítása

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete napirendje keretében megtárgyalta a Bursa
Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról szóló Szabályzat módosítását,
melyet ezen határozathoz csatolt tartalommal változtatás nélkül elfogadott.

Határozatról értesítést kapnak:

- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület tagjai (helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Patainé Gémes Tímea szociális irodavezet
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi iroda vezet
- Irattár



CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL -TESTÜLETE

S Z A B Á L Y Z A T A

A BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁRÓL



I. A Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

A Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer olyan pénzbeli szociális juttatás,
amely a Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához
csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból
(önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató fels oktatási
intézményében megállapított szociális ösztöndíjból (intézményi ösztöndíjrész) áll.

II. A szabályzat hatálya

1.) A szabályzat hatálya az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkez , hátrányos
szociális helyzet , fels oktatási intézményben (fels oktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idej  (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményez  alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményez  mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy fels fokú szakképzésben, a képzésre vonatkozó keretid n belül
tanulmányokat folytató hallgatókra („A” típusú pályázat), illet leg az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkez , hátrányos szociális helyzet , utolsó éves, érettségi
el tt álló középiskolás, illetve fels fokú diplomával nem rendelkez , fels oktatási intézménybe
felvételt még nem nyert érettségizett, fels oktatási intézményben teljes idej  (nappali
tagozatos) tanulmányokat folytatni kívánó fiatalokra terjed ki („B” típusú pályázat).

III. Az ösztöndíj benyújtásának módja

1.) A Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat útján nyerhet  el, az
ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a fels oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény,
valamint a fels oktatásban részt vev  hallgatók juttatásairól és az általuk fizetend  egyes
térítésekr l szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet és a mindenkori pályázati kiírás szolgál.

2.) A pályázatot Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által rendelkezésre
bocsátott, kitöltött pályázati rlapon lehet benyújtani. A pályázatot az Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Szociális Irodáján írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A
benyújtott pályázatról az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak. A pályázati rlap
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak min sül. Ebben az
esetben hiánypótlás rendelhet  el, vagy a pályázat a bírálatból kizárható, mely kizárást írásban
indokolni kell.

IV. Az ösztöndíj elbírálásának módja

1.) A pályázat eredményességér l Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete határozattal dönt. A
Képvisel -testület az ösztöndíjat elnyer k számát a rendelkezésre álló keretösszeg, a pályázók
számának ismeretében, valamint a Képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet 27. §-a értelmében a Pénzügyi
Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság el zetes véleményezése alapján
határozza meg.

2.) A pályázatok elbírálása a mindenkori önkormányzati pályázati kiírásban foglaltak, valamint az
alábbi szempontok alapján történik:

 szabályként:

a pályázóval egy háztartásban él k (a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszer en együttlakó, ott
bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkez  személyek)  egy f re jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100%-át nem haladhatja meg.



Jövedelemnek min sül:
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldr l

vagy külföldr l származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,

- az a bevétel, amely után az egyszer sített vállalkozói adóról, illetve az egyszer sített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek min sül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszer sített vállalkozói adó vagy
egyszer sített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthet  a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek min sül
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mez gazdasági stermel  adóévi
stermelésb l származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére

támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthet  az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelel  összeggel, vagy a
bevétel 85%-ának, illet leg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelel  összeggel.
Befizetési kötelezettségnek min sül a személyi jövedelemadó, az egyszer sített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem min sül jövedelemnek:

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás;

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt.
20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevel szül k számára fizetett nevelési díj és külön
ellátmány;

3. az anyasági támogatás;
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása;
5. a személyes gondoskodásért fizetend  személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás;

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás;
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történ  foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes

munkaid ben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelez  legkisebb
munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg;

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj;
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A havi jövedelem kiszámításakor:
- rendszeres jövedelem esetén a pályázat benyújtását megel  hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, stermelésb l származó jövedelem esetén a

pályázat benyújtását megel  tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen
figyelembe venni.

3.) Bírálati szempontnál a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság
az alábbi szociális rászorultsági tényez k figyelembevételével sorrendet állít fel:

A pályázóval egy háztartásban él k (a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszer en együttlakó, ott bejelentett
vagy tartózkodási hellyel rendelkez  személyek) egy f re jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének:

1.)   80%-át meghaladja nem haladja meg
2.) 100%-át meghaladja nem haladja meg



valamint a pályázó:

1.) árva igen nem
2.) félárva igen nem
3.) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl ségük biztosításáról szóló

1998. évi XXVI. tv. alapján fogyatékossági támogatásban részesül
igen nem

4.) a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet alapján
rokkantsági járadékban részesül

igen nem

5.) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIX. törvény szerint saját
jogán magasabb összeg  családi pótlékban részesül

igen nem

6.) önfenntartó igen nem
7.) házas igen nem
8.) eltartott igen nem
9.) szülei elváltak igen nem

10.) szülei különváltak igen nem
11.) gyermeket nevel igen nem

gyermekeinek száma:
12.) gyermekét egyedül neveli igen nem
13.) szül je gyermekét/gyermekeit egyedül neveli
14.) gyámolt igen nem
15.) gyermekvédelmi szakellátásban részesül igen nem
16.) ideigelenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói

ellátott
igen nem

17.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosított igen nem
18.) kollégiumi ellátásban részesül igen nem
19.) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt nem részesül kollégiumi

elhelyezésben (elutasító határozatot  mellékelni kell)
igen nem

20.) naponta ingázik a lakóhelye és fels oktatási intézménye között igen nem
21.) családjában van súlyosan fogyatékos, tartósan beteg, vagy rokkant személy igen nem
22.) több testvére egyidej leg továbbtanul a fels oktatásban igen nem

4.) A pályázatot benyújtó hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni továbbá a
fels oktatásban részt vev  hallgatók juttatásairól és az általuk fizetend  egyes térítésekr l szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében foglaltakat.

5.) Minden igen/illetve nem válasz (a kérdés szociális jellegét l függ en értékelend en) 1 pontot ér.
A pályázók közötti azonos pontszám esetén a bizottság javaslata kialakításakor, illetve a
döntéshozó Képvisel -testület az ösztöndíj odaítélésekor, további szociális rászorultságot, illetve
azt befolyásoló, helyismeretén alapuló körülményeket is figyelembe vehet.

6.) Az önkormányzati ösztöndíjat az a pályázó nyeri el, aki az önkormányzat pályázati kiírásában
foglalt jogosító feltételeknek maradéktalanul megfelel, továbbá az önkormányzati ösztöndíj keretösszege korlátozott
volta miatti sorrendben magasabb pontszámot ér el.

7.) A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat a hivatala által évente egyszer
felülvizsgálja. A fels oktatási intézménybe jelentkez k számára megítélt támogatást az önkormányzat
határozattal visszavonja, ha a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll
fenn. A határozat csak a meghozatalát követ  tanulmányi félévt l ható hatállyal hozható meg.

8.) Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultsága vizsgálata során kért igazolásokat nem
bocsátja rendelkezésre, vagy a vizsgálat során az együttm ködést egyéb módon kifejezetten
megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megsz nését vélelmezni kell.

9.) A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.



V. Finanszírozási szabályok

1.) Az önkormányzati ösztöndíj egy f re jutó havi összegét Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete minden alkalommal a Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozási szándék kinyilatkoztatásával egyid ben, határozatba
foglalva állapítja meg.

2.) Az ösztöndíjak folyósítása a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és a mindenkori pályázati
kiírásnak megfelel en történik.

3.) Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel
azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.

4.) Az ösztöndíjas az önkormányzati ösztöndíjra való jogosultsága megsz nését, annak
bekövetkezését l számított 15 napon belül köteles írásban az önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Vezet jének bejelenteni.

5.) Az önkormányzat határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról, annak odaítélését követ
tanulmányi félévt l ható hatállyal, ha az ösztöndíjban részesül  hallgató állandó lakóhelyét
megszünteti az önkormányzat illetékességi területén.

VI. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat a 2012. évi Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat kiírásának
napján (2011. október 17.) lép hatályba, rendelkezéseit minden olyan alkalommal, amikor Csanytelek
Község Önkormányzata Képvisel -testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez, az ösztöndíj odaítélése alkalmával értelemszer en alkalmazni kell.

Csanytelek, 2011. szeptember 23.

Forgó Henrik                 Kató Pálné
polgármester                  jegyz




