
Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

458/2012.(X.11.)  

határozata 

 

 

a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

csatlakozásról 

 

A Képviselő-testület: 

 

1./  Csatlakozni kíván a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2013. 

évi fordulójához 

 

2./   Az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 

kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak, valamint a Szabályzatnak megfelelően jár el. 

 

3./  Kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett 

pályázatokról hozott döntést az OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett https: 

//www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet honlapon on-line adatbázisában rögzíti. Az 

adatrögzítést a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt köztisztviselője látja el. 

 

4./  A pályázatot ezen határozat melléklete szerinti pályázati kiírásoknak megfelelően kiírja 2012. 

október 26. napjáig. A  pályázatok elbírálása során az egy főre eső havi nettó jövedelmet az öregségi 

nyugdíjminimum 150 %-ában állapítja meg és szabályzatát a melléklet szerint teszi közzé. 

A támogatás mértékét havi  3 000 Ft összegben állapítja meg. 

 

A támogatásban részesíthetők maximális számát „A” típusú pályázók esetén 15 főben, „B” 

típusú pályázók esetén 5 főben állapítja meg azzal, hogy az átcsoportosítás lehetőségét 

fenntartja. 

 

Határidő: 2012. október 26.  Csatlakozási szándék megküldésére     

                  2012. október 26.   Pályázat kiírása                                                                                   

Felelős: Polgármester 

 

                                                               

  



 Melléklet a 458/2012.(X.11.) határozathoz 

 

S Z A B Á L Y Z A T 

 

a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 

elbírálásához és rangsorolásához 

 

 

1./ Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Testület) 

bírálja el és rangsorolja az ösztöndíjpályázatokat. A határidőn túl benyújtott és 

formailag nem megfelelő pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben bírálatból kizárja és 

kizárását írásban indokolja. Hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 

 

2./ Minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben     

elbírál és döntését írásban – bírálati lapon – indokolja. 

Kizárólag az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező 

pályázót részesítheti támogatásban. 

 

3./ A Testület az elbírálás során kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 

vizsgálatára tekintettel jár el. 

 

4./ Szociálisan rászorult:  

az a hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő, felsőoktatási 

intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, ill. folytató hallgató, akinek havi 

jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, feltéve hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az 

egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg  

- külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy  

- együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét. 

    Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a pályázó ill. közös háztartásban 

élő közeli  hozzátartozók életvitelszerűen laknak, az a vagyoni értékű jog, amely az 

általuk lakott  ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel 

fenntartott gépjármű.  

         A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed  a z 1997. XXXI. Tv. 19.§ (4) bekezdésben            

        meghatározott közös  háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára. 

 

Halmozottan hátrányos pályázó az, aki: 

- árva, vagy félárva, 

- családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több, 

- gyermeket nevel, 

- egyedül neveli a gyermekét, 

- valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy családjában folyamatos 

ellátást igénylő beteg vagy rokkant van, 

- eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, 

- nem részesül kollégiumi ellátásban. 

         

       5./ A pályázónak a család jövedelmi viszonyairól igazolást kell benyújtania. A         

       jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető  

       jövedelmeknél a három hónapot, egyéb jövedelmeknél az egy évet nem haladhatja meg. 



       Amennyiben az önkormányzat hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány alapján a  

       kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja a  

       testület, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, ill. a saját és a családja  

       tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.  

       Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban  

       szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével  

       vélelmezhető. 

                   

       6./ A Polgármesteri Hivatal – a szociális ügyintézője által – az érdemi elbírálásban  

       résztvevő pályázókról helyzetértékelést készít. 

        

  7./ A Testület a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása        

alapján a pályázót minimum 1.000 Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó        

támogatási igényét elutasítja. A havi támogatás összegének 100 Ft-tal maradék nélkül        

oszthatónak kell lennie. 

 

8./ A Testület elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult  pályázókat 

részesíti támogatásban.   

 

9./ A Testület a támogatásban részesülő pályázókat rangsorolja. 

 

10./ A támogatások összesített adatait a pályázati kiírás szerint az önkormányzat hirdetőtábláján 

és   a helyben szokásos módon közzé teszi. 

 

11./ A Szabályzatban nem rögzített kérdésekben az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltakat kell figyelembe venni.   

 


