Adásztevel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
10/2003.(XII.3.) rendelete
A felsõoktatási hallgatók és felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok részére adományozandó
felsõoktatási önkormányzati ösztöndíjról1
A 10/2004.(IV.25.) és a 10/2005.(X.28.) rendeletekkel módosított egységes szerkezetben
Bevezetés
Adásztevel község Önkormányzata csatlakozva a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázathoz, hogy esélyt adjon a felsõoktatási képzésben résztvevõ, hátrányos helyzetû,
szociálisan rászoruló fiataloknak a háromszintû támogatási alaphoz történõ csatlakozásra, valamint
erõsítse a település megtartó erejét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§.(1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 12/2001./IV.28./ OM.rendelet szerinti
szabályokra az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.
Az önkormányzat ösztöndíjban részesíti az önkormányzat közigazgatási területén állandó
lakóhellyel rendelkezõ magyar állampolgárt, ha
- a pályázó olyan nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsõoktatási hallgató, aki
állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az
intézmények között megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben
folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ
alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ akkreditált iskolai
rendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt („A” típusú pályázat) vagy
- a pályázó olyan, a pályázat benyújtásának tanévében utolsó éves, érettségi elõtt álló
középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási
intézménybe felvételt nyert, érettségizett fiatal, aki a következõ tanévtõl kezdõdõen
állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az
intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben
folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ
alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ akkreditált
iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben kíván részt venni („B” típusú pályázat)
2.

§.

Az ösztöndíj idõtartama:
- „A” típusú pályázat esetén: 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév,
- „B” típusú pályázat esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
3.

§.

(1) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétõl függetlenül történik.
(2) Az ösztöndíjat elsõsorban az a hátrányos helyzetû, rossz anyagi
körülmények között élõ, felsõoktatási intézményben tanulmányokat
megkezdeni kívánó/folytató hallgató kaphatja, akinek családjában az egy
fõre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori sajátjogú
nyugdíjminimum 180 %-át.
1 Módosította: A 10/2004.(IV.25.) 23 §-a, Hatályos 2004. május 1-től

-

(3) Az elbírálás során elõnyt élvez az a pályázó, aki
árva, vagy félárva,
családjában az eltartottak száma három vagy annál több,
gyermeket nevel,
gyermekét egyedül neveli,
valamilyen betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos ellátást
igénylõ beteg vagy rokkant van,
eltartója, szülõje munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
nem részesül kollégiumi ellátásban.
4.
§.
(1) Az ösztöndíj összege az önkormányzat anyagi erejétõl és a jogosultak
számától függõen minimum 1.000,- Ft/hó, maximum 5.000,-Ft/hó lehet
(100 forintra kerekítve)
(2) Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség
nem terheli, azonban az adó alapot növelõ jövedelemnek számít.
5.

§.

(1) A pályázat benyújtásának határidejét az önkormányzat a felsõoktatási
ösztöndíjrendszerhez történõ csatlakozási nyilatkozatát kimondó határozata
alapján közzétett pályázati kiírás tartalmazza, 2003. évben 2003. október
22.
(2) A pályázathoz mellékelni kell a kitöltött pályázati ûrlapot, az igazolást a
tanulmányok folyatásáról, a család jövedelmi helyzetérõl, a családban élõk
számáról, eltartottakról, betegségrõl, rokkantságról, munkanélküliségrõl, az
albérleti vagy kollégiumi ellátásról.
6.

§.

A pályázó a következõ személyi és egyéb adatait köteles megadni:
- „A” típusú pályázat esetén: név, állandó lakcím, levelezési cím, anyja neve, személyi
igazolvány száma, születési helye és ideje, bankszámlaszáma, felsõoktatási
intézmény, kar és szak/szakpár teljes megnevezése, információ arról, hogy
tanulmányaiból elõreláthatólag hány félév van hátra.
- „B” típusú pályázat esetén a fenti személyi és banki adatain túl a jelenlegi
középiskola, jelenlegi munkaköre, illetve azon felsõoktatási intézmények, karok,
szakok megnevezése, ahol a pályázó tanulmányokat kíván folytatni.
7.

§.

(1) A pályázatokat a képviselõ-testület bírálja el és teszi közzé az által támogatásban részesített
ösztöndíjasok listáját az önkormányzat hirdetõtábláján.
(2) Az (1) bekezdésre vonatkozó határnapokat e rendelet 5. §. (1) bekezdése szerinti kiírás teszi
közzé, 2003. évben 2003. november 24.
(3) 2A támogatásban részesített ösztöndíjasok listája nem tartalmazhat olyan adatot, amely
alkalmas a támogatásban részesítettek illetve pályázók személyének
azonosítására.
8.

§.

2 Módosította a 10/2005.(X.28.) rendelet 14.§-a, hatályos 2005. november 1-jén

Az elbírálás során az önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelõ
pályázatokat a bírálatból kizárja és a kizárást írásban indokolja, minden határidõn belül benyújtott
formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál és döntését írásban indokolja, fajra, nemre,
bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül
kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel jár el.
9.§.
(1) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megítélt támogatást az „A”
típusú pályázat esetén két tanulmányi féléven - 10 hónapon - , a „B” típusú pályázat esetében
hat egymást követõ tanulmányi féléven - 30 hónapon - keresztül akkor is az általa
támogatásban részesített pályázók részére bocsátja, ha a támogatásban részesített pályázó
részére sem a Veszprém Megyei Önkormányzat, sem az Oktatási Minisztérium nem folyósít
kiegészítõ támogatást.
(2) A támogatás folyósításának feltételei az igazolt felsõoktatási hallgatói jogviszony.
10.

§.

(1) A támogatás folyósításának rendjét központi rendelet és a folyósítás évére
vonatkozó Minisztérium által kiadott Általános Szerzõdési Feltételek
tartalmazzák.
(2) Az önkormányzati ösztöndíjrész a támogatottnak a Felsõoktatási Pályázatok
Irodáján keresztül kerül kifizetésre.
11.

§.

(1) Az önkormányzat rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a
támogatásban részesített a települési önkormányzat illetékességi területérõl elköltözött.
(2) A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
12. §.
(1) Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul írásban értesíteni az
önkormányzatot.
(2) Az értesítési kötelezettség keretében a hallgató különösen az alábbi adatok változásairól
köteles tájékoztatást nyújtani:
a.) személyes adatok változása,
b.) tanulmányi státuszának módosulása (tagozat, finanszírozási forma),
c.) tanulmányok halasztása,
d.) szociális körülmények jelentõs módosulása.
(3) A „B” típusú támogatási forma esetében a pályázók szociális rászorultságát az
önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Az önkormányzat jogosult a megítélt ösztöndíj
folyósításának megszüntetésére, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn.
Az önkormányzat a folyósítás megszüntetésérõl a felülvizsgálat idõpontját követõ tanévre
vonatkozóan intézkedik.
(4) A felülvizsgálat során a támogatásban részesülõ a szociális rászorultság igazolására
vonatkozó hiteles okiratokat köteles benyújtani a polgármester által kiküldött felülvizsgálati
felhívásban szereplõk szerint.
(5) Amennyiben a támogatásban részesülõ a (4) bekezdés szerinti felhívásnak határidõre nem
tesz eleget együtt nem mûködõnek minõsülés az önkormányzat e jogcímen jogosult a
megítélt támogatás visszavonására.
13.

§.

Jogosulatlanság címén a Felsõoktatási Pályázatok Irodája által az önkormányzat számlájára
visszautalt, már korábban megítélt önkormányzati ösztöndíjrészt az önkormányzat a támogatottnak
más jogcímen nem folyósítja.
14.

§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép életbe.
Adásztevel, 2003. szeptember 26.

Fodor Béla sk.
Polgármester

Pappné Szóka Lilla sk.
körjegyzõ

A rendelet kihirdetésre került: Adásztevel, 2003. szeptember 29.

Pappné Szóka Lilla sk.
körjegyzõ

