
Kivonat 

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. szeptember 17-én 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2009.(IX. 21.) Önk.
rendelete 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 16/2003.
(X.6.) Önk. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Fehérgyarmat  Város  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
- csatlakozva az Oktatási  és Kulturális Minisztérium által kezdeményezett Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§

Általános rendelkezések

(1) Fehérgyarmat Város Önkormányzata évente csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíj  rendszerhez.  A képviselő-  testület  felhatalmazza a polgármestert 
arra,  hogy a  csatlakozásról  szóló  nyilatkozatot  évente  aláírja,  és  a  pályázati  felhívást  az 
Oktatási és Kulturális  Minisztérium által megadott határidőig közzétegye.
(2) A rendelet célja, hogy a szellemi javakhoz való hozzáférés egyenlő esélyegyenlőségének
megteremtése érdekében mindazok számára elérhetővé tegye az első diploma megszerzését, 
akik
számára a felsőoktatásba való bejutás, illetve a felsőfokú tanulmányaik folytatása szociális 
helyzetük miatt súlyos nehézségekbe ütközik.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Fehérgyarmat Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkező magyar állampolgárokra.
(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézményekre és 
azok hallgatóira, valamint a középiskolában folyó akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképzésben résztvevőkre.
(5) A beérkezett pályázatokat Fehérgyarmat Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága  és  a  Közművelődési,  Oktatási  és  Sport  Bizottság  együttesen  bírálja  el,  e 
rendeletben  ,  valamint  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  által  kiadott  Általános 
Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint.

2.§

(1) E rendeletben szabályozott  ösztöndíj  elnyerésére irányuló pályázatokat a Polgármesteri 
Hivatalban lehet benyújtani.
(2) Az ösztöndíj elnyerése iránti pályázatban nyilatkozni kell a pályázóval életvitelszerűen 
közös  háztartásban  élők  bármely  forrásból  származó  nettó  jövedelméről,  és  a  pályázó 
szociális körülményeit befolyásoló egyéb tényekről.
(3) A nyilatkozathoz csatolni kell a nyilatkozatban feltüntetett adatok valódiságát bizonyító 
okiratokat ( munkáltatói jövedelemigazolás, folyószámla kivonat, TB ellátás összegét igazoló 
szelvény, stb.).



(4)  A  pályázó  egy  főre  eső  jövedelmének  számításánál  irányadó  időszak  a  havonta 
rendszeresen
mérhető jövedelmeknél 1 hónap, az egyéb jövedelmeknél 1 év.
Amennyiben  a  pályázó  olyan  felsőfokú  diplomával  nem  rendelkező,  felsőoktatási 
intézménybe  felvételt  még  nem nyert,  érettségizett  személy,  aki  a  pályázat  benyújtásakor 
munkaviszonyban áll, az összjövedelem, illetve az egy főre eső jövedelem kiszámításánál a 
munkaviszonyból származó jövedelmét nem lehet figyelembe venni.

(5) A Polgármesteri Hivatal a pályázó által benyújtott kérelmet,  illetve a közölt 
adatok, nyilatkozatok valódiságát megvizsgálja, döntésre előkészíti, és a támogatásra 
való jogosultság fennállását folyamatosan figyelemmel kíséri. Amennyiben a döntésre 
jogosult  szerv  indokoltnak  tartja,  környezettanulmányt  készít,  és  a  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.(a továbbiakban: Szt.) 10.§ 
(6) bekezdése szerint jár el.

3.§
 
(1)  Ösztöndíjban részesíthető az  -  a  pályázati  kiírásban foglaltaknak megfelelő  -  pályázó, 
akinek a jövedelme, illetve a vele életvitelszerűen közös háztartásban élők egy főre eső havi 
nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át nem haladja 
meg, és a pályázó, illetve a vele életvitelszerűen közös háztartásban élő személy legfeljebb a 
nyugdíjminimum 50-szeresét  meg  nem haladó ingó  vagy ingatlan  vagyonnal  rendelkezik, 
kivéve azt az ingatlant, amelyben élnek, és azt a személygépkocsit, amelyet a pályázó vagy a 
vele közös háztartásban élő személyek mozgáskorlátozottságára tekintettel tartanak fenn.
(2)  Ösztöndíjban  részesíthető  továbbá  az  a  pályázó,  akinek  a  jövedelme,  illetve  a  vele 
életvitelszerűen közös  háztartásban  élők  egy főre  eső  havi  nettó  jövedelme  a  mindenkori 
öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegének  150  %  és  200%  között  van,vagy  vagyonnal 
rendelkezik,  és  olyan  körülmények  állnak  fenn,  amely  pályázó  és  családja  megélhetését 
megnehezíti. Ilyennek tekinthető különösen
a) a pályázó   árva, félárva, 
b)szülője/gondviselője munkanélküli vagy I vagy II. csoportú rokkant, 
c) a pályázó tartós beteg beteg, vagy családban folyamatos ellátást igénylő beteg van, 
d) gyermeke van, 
e) családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, 
f)családjában másik eltartott is felsőoktatási intézmény hallgatója. 
(3)  Az  ösztöndíj  elbírálás  kizárólag  szociális  rászorultság  alapján,  a  pályázó  tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. 
(4)  E  rendelet  alkalmazásában  jövedelemnek  számít  az  Szt.  4.  §  (1)  a)  pontjában 
meghatározott jövedelem.

4.§

(1) Az ösztöndíjat a szociális rászorultság figyelembe vételével az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság  és  a  Közművelődési,  Oktatási  és  Sport  Bizottság  5.000  Ft/  fő/hó  összegig 
állapíthatja meg.
(2)  Meg kell  szüntetni  a  támogatás  folyósítását,  amennyiben az ösztöndíjas  fehérgyarmati 
állandó
lakcíméről  kijelentkezett.  A megszüntetésről  szóló  határozat  csak  a  meghozatalát  követő 
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható csak meg.



5.§

(1)  Az  ösztöndíjrendszer  technikai  lebonyolítására  vonatkozó  szabályokat  az  Oktatási 
Közlönyben évente megjelenő Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

(2)  Az önkormányzati  ösztöndíjrendszer  pénzügyi  fedezetét  a  képviselő-  testület  évente  a 
költségvetésről szóló rendeletben határozza meg.
(3) A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a 
jegyző gondoskodik.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg  a 16/2005. (X.25.) Önk. rendelet hatályát veszti.

 
 

/: Dr. Tilki Attila s. k.:/    /: Dr. Kovács Attila s. k.:/
                   polgármester        jegyző

A kivonat hiteles:
           Fehérgyarmat, 2009. szeptember 17.


