Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
225/2016. (XII.14.) határozata

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 70/2013. (XII.05.) számú határozatát módosítja, az 1.
melléklet helyébe az alábbi 1. melléklet lép.
1. melléklet
SZABÁLYZAT
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről
1.
E szabályzat hatálya kiterjed Buj község önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókra, akik - az Emberi Erőforrások Minisztériuma és
az intézménye közötti megállapodás alapján - felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Értelmező rendelkezések
2.
A szabályzat alkalmazásában a jövedelem, a család és az egyedülálló fogalmát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
kell értelmezni.
Elbírálás rendje
3.
(1) A szociális ösztöndíj támogatás pályázat útján igényelhető.
(2) A pályázatot az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
Általános Szerződési Feltételében meghatározott határidőben írja ki és teszi közzé.
(3) A szociális ösztöndíj támogatást, az önkormányzat döntésétől függően évente kérelmezni kell.
(4) A felsőoktatási ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet
benyújtani – a pályázati kiírásban szereplő mellékletekkel, igazolásokkal együtt – évente egy
alkalommal, a pályázati kiírásban meghatározott határidőig.
4.
E szabályzat alkalmazásában az tekinthető szociálisan rászorultnak, akinek családjában az egy
főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600
%-át.
5.
(1) A támogatás elbírálásakor előnyt élvez:
a) akinek a családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több,
b) aki árva vagy félárva,
c) aki valamilyen krónikus betegségben szenved,
d) akinek szülője/gondviselője munkanélküli,

e) aki nem részesül kollégiumi ellátásban.
6.
(1) A felosztható támogatási keretösszeget évente a Képviselő-testület határozza meg.
(2) Az ösztöndíj mértéke havonta legalább 1.000 - Ft, de összege nem haladhatja meg az
5.000, Ft - ot.
(3) A Képviselő - testület a pályázók szociális helyzete alapján az ösztöndíj összegét differenciáltan is
megállapíthatja.
7.
(1) A jogosultság elbírálásakor a kérelmező köteles a család jövedelmi és vagyoni viszonyairól
igazolást benyújtani.
(2) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt az ösztöndíj
folyósítását érintő lényeges változásokról haladéktalanul értesíteni a folyósító felsőoktatási
intézményt és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt.
(3) A következő tanulmányi félévtől meg kell szüntetni annak a hallgatónak az ösztöndíját, aki az
önkormányzat illetékességi területéről elköltözik.
(4) Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott és
nappali tagozaton tanuló hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

