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Esztergályhorváti Község Önkormányzatának
7/2008. (X. 30.) önkormányzati r e n d e l e t e
a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjakról

Esztergályhorváti Község Képviselő-testülete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra való
jogosultság feltételeiről, megállapításának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
1. §.
A támogatás célja, hogy Esztergályhorváti Község Önkormányzata a nappali felsőoktatásban
tanuló hátrányos helyzetű Esztergályhorváti fiatalok számára a továbbtanulással összefüggő
költségeket enyhítse.
Ennek fejében elvárja, hogy lehetőségeik szerint vegyenek részt a település kulturális életében
és sport rendezvényein.
2. §.
Pályázatot az a személy jogosult benyújtani, aki Esztergályhorváti község közigazgatás
területén legalább 4 éve állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és magyar állampolgár.
3. §.
A pályázók köre:
„A” típusú pályázatra: azok az Esztergályhorváti Önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
„B” típusú pályázatra: azok az Esztergályhorváti Önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2009/2010. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
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4.§.
A pályázat elbírálása, felülvizsgálata:
A pályázatokat a polgármester bírálja el.
A pályázók szociális rászorultságát évente egyszer felül kell vizsgálni.
5.§.
Az ösztöndíj összege:
A határidőn belül benyújtott – előírások szerint feltételeknek megfelelő – pályázatot
előterjesztő pályázó havi 3.000.- Ft támogatásban részesül.
A polgármester a döntést követően az Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési feltételei szerint jár el.
Ösztöndíjban nem részesülhet az a hallgató, aki más önkormányzat hasonló célú ösztöndíját
elnyerte.
6.§.
Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj
folyósítása márciusban kezdődik és július-augusztus kivételével szeptemberig, illetve
októbertől, februárig tart.
Az ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának
időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek, melynek
tényét hitelt érdemlően igazolnia kell.
„B” típusú pályázat esetén 3x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az
ösztöndíj folyósítása októberben kezdődik.
A polgármester tanulmányi félévenként jogosult a megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az
ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn.
A jogosultságot az ösztöndíjban részesülő minden év szeptember 30. napjáig az ösztöndíj
igényléséhez szükséges pályázat mellékleteiben szereplő igazolások, valamint az intézmény
által kiállított hivatalos iskolalátogatási igazolással köteles igazolni.
A megítélt ösztöndíjak összegét az önkormányzat negyedévenként előre a rendelet 1. sz.
mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek 2. sz. mellékletében meghatározott
ütemtervben megjelölt határidőre a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat bankszámlájára átutalja és az átutalásról szóló bizonylat másolati példányát
részére megküldi.
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Az ösztöndíjat az azt elnyert pályázóknak a Felsőoktatási Pályázatok Irodája utalja.
Az ösztöndíj folyósítása a folyósítás határidejének módosulása nélkül szünetel azokra a
tanulmányi félévekre, amelyekre az ösztöndíjas nem iratkozik be.
A tanulmányait megszakító, elhalasztó, illetve be nem iratkozott hallgató e tényt köteles a
Zalaapáti Körjegyzőségre bejelenteni. A polgármester intézkedik az önkormányzatot terhelő
ösztöndíjrész folyósításának megszüntetéséről és a jogtalanul felvett ösztöndíj
visszafizetéséről.
A polgármester eltekinthet a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésétől akkor, ha az
igénybevevő bizonyítja, hogy tanulmányainak megszakítása önhibáján kívül történt.
Önhibának minősül az a felróható magatartás (hiányosság, mulasztás, vagy körülmény)
melynek következtében a pályázó hallgatói jogviszonya megszakad, így különösen, ha:
-

a pályázó tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, óráit nem látogatja,
a vizsgakötelezettségeinek nem tesz eleget,
fegyelmi, vagy más vétség miatt eltanácsolják, illetve kizárják.
7.§.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
8.§.
A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a fiatalt, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 70 %-kal növelt
összegét, egyedülálló, - illetve a fiatalt egyedül nevelő szülő - esetén a 120 %-kal növelt
összegét.
9. §.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles a maga, valamint családjában,
háztartásában élők személyi adatairól, jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni,
valamint a jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó adatokat bizonyítékokat becsatolni.
Jövedelem számításánál és vagyon meghatározásánál az 1993. évi III. tv. 4. §. foglaltak az
irányadók.
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10.§.
Az ösztöndíj pályázat kiírásáról és elbírálásának közzétételéről a polgármester gondoskodik.
11. §.
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Esztergályhorváti, 2008. október 29.

Kovács Katalin
körjegyző

Kocsis Lajos
polgármester

Kihirdetve:
Zalaapáti, 2008. október 30,
Kovács Katalin
körjegyző

