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Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben
foglaltakra tekintettel, továbbá a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltétel 11.
§-ban foglalt előírások alapján az önkormányzati ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjére
vonatkozóan az alábbi Szabályzatot alkotja:
I.
A Szabályzat hatálya
1. A Szabályzat hatálya kiterjed Kehidakustány község közigazgatási területén állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű:
a) felsőfokú oktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
tanuló hallgatókra, valamint
b) utolsó éves érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nyert érettségizettekre, akik a következő tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, vagy felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni.
2. E szabályzat hatálya nem terjed ki a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai,
illetve rendvédelmi képzésében részt vevő hallgatóira, aki doktori (PhD) képzésben vesz részt, aki
külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, aki középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben vesz részt.
II.
Az eljárás rendje
1. A pályázatok elbírálása tekintetében a képviselő-testület dönt.
2. A támogatás feltételeit a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet és a mindenkori pályázati kiírás
tartalmazza.
III.
Az elbírálás rendje
1. A képviselő-testület az önkormányzati ösztöndíjrész elbírálása során az alábbiak szerint jár el:
a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja és a
kizárást írásban indokolja;
b) a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírálja, és döntését
írásban indokolja;
c) az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálatát végzi;
d) ha a döntés-előkészítés folyamán készített környezettanulmány megállapításai nem
támasztják alá a pályázatban és a jövedelemnyilatkozatban szeplő adatok valódiságát, a
képviselő-testület a pályázatot elutasítja.
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2. Az önkormányzat szociális ösztöndíj részének szociális rászorultsági feltételei:
a) a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át (171.000 Ft-ot), és
b) ingó és ingatlan vagyoni értéket az önkormányzat nem vizsgál.
3. Amennyiben az önkormányzat erre a célra előirányzott alapja lehetővé teszi, akkor a következő
legalacsonyabb egy főre eső jövedelemmel rendelkező pályázók is részesülhetnek az ösztöndíjban.
4. Különösen hátrányos helyzetűnek tekinthető az a hallgató, aki(nek)
a) árva vagy félárva,
b) állami gondozott, vagy állami gondoskodásban részesül;
c) háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80%-át;
d) háztartásában három vagy annál több eltartott van;
e) valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy háztartásában folyamatos ellátást igénylő
beteg van:
f) gyermeke van;
g) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül.
5. A pályázó a szociális rászorultsága igazolására az alábbi iratokat, igazolásokat köteles benyújtani:
a) nyilatkozat a pályázóval egy háztartásban élők adatairól;
b) a saját, valamint a vele egy háztartásban élők nettó jövedelemigazolását (havi
rendszerességgel járó jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző hónap, a nem havi
rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a pályázat
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlagát kell figyelembe venni);
c) saját gyermek, vagy testvér esetén születési anyakönyvi kivonat;
d) 18. életévet betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás;
e) munkanélküli hozzátartozó esetén, Munkaügyi Központ igazolása;
f) szakorvosi igazolás krónikus, valamint folyamatos ellátást igénylő betegségről:
g) állami gondoskodásban való részvételről igazolás;
h) kollégiumi elhelyezésről elutasító határozat.
IV.
Az önkormányzati ösztöndíjrész támogatási összege és folyósítása
1. A Képviselő-testület a pályázót 5.000 Ft havi támogatásban részesíti. A megítélt támogatásnak
havonta azonos összegűnek és 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.
2. Az önkormányzati ösztöndíj összege nem lehet magasabb az oktatáspolitikáért felelős
miniszter által évente meghatározott ösztöndíj összegénél.
3. Az ösztöndíjak folyósításának időtartama a mindenkori pályázati kiírásnak megfelelően kerül
meghatározásra.
4. Az ösztöndíjas a jogosultság megszűnését annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül
köteles írásban jelenteni az önkormányzat felé.
V.
Értelmező rendelkezések
1. Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
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VI.
Záró rendelkezések
1. Ezt a szabályzatot a képviselő-testület a … / … . (… . … .) sz. Kt. határozatával fogadta el.
2. A szabályzat hatályba lépésének napja 2021. ………….
3. Rendelkezéseit Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozása esetén, az
ösztöndíjak megítélése során kell alkalmazni.
4. Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kehidakustány Község
Önkormányzatának 1/2020. (XI.25.) szabályzata.

Kehidakustány, 2021. …

Lázár István
polgármester
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