SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
16/2009.(X.01.)
RENDELETE
a „bursa hungarica” felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat
elbírálásának szabályairól
A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ban,
valamint a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrıl szóló
51/2007.(III.26.) Korm. rendelet és a pályázathoz való csatlakozásról szóló Általános
Szerzıdési Feltételekben kapott felhatalmazás alapján a Bursa Hungarica Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására vonatkozóan a következı rendeletet alkotja.
1. §
(1) Szajla Község Önkormányzata, a Bursa Hungrica Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében, az Önkormányzat költségvetésének terhére ösztöndíj
támogatásban részesíti az önkormányzat területén állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkezı hátrányos szociális helyzető felsıoktatási intézményben tanuló hallgatót, akik
a pályázati kiírásban és e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.

2. §
(1) A szociális ösztöndíj támogatás pályázat útján igényelhetı.
(2) A pályázatot az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat
Általános Szerzıdési Feltételében meghatározott határidıben írja ki és teszi közzé.
(3) A szociális ösztöndíjpályázatot az önkormányzat döntésétıl függıen évente kérelmezni
kell.
(4) Az önkormányzat az ösztöndíj támogatásról írásban értesíti a pályázót.

3. §
(1) E rendelet vonatkozásában az tekinthetı szociálisan rászorultnak, aki
a.) árva,
b.) a havi jövedelme, vagy a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, valamint
c.) vagyona, vagy családja vagyona nem haladja meg az 1993. évi III. törvény 4. §. (1) bek.
b.) pontjában foglalt összeget.
(2) A pályázó jövedelme, vagy családjában az egy fıre jutó jövedelem megállapításánál
jövedelemnek az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bek a.) pontjában meghatározott
bevételeket kell tekinteni.

4. §

(1) A felosztható támogatási keretösszeget a képviselı-testület a költségvetési rendeletében
határozza meg.
(2) Az önkormányzat által biztosított havi támogatás összegét e rendelet függeléke
tartalmazza.
5. §
(1) A Bursa Hungarica ösztöndíjra jogosító szociális rászorultság különösen:
a.) a pályázó félárva
b.) a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved
c.) a pályázó családjában folyamatos ellátást igénylı beteg van
d.) szülıje, gondviselıje nyugdíjas, vagy munkanélküli
e.) gyermeke van
f.) családjában az eltartottak száma három, vagy annál több
g.) kollégiumi ellátásban helyhiány miatt nem részesül
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tényeket az alábbi okiratok másolatával kell igazolni:
a.) pont esetén: halotti anyakönyvi kivonat,
b. és a és c.) esetén orvosi igazolás, orvos-szakértıi vélemény,
d.) pont esetén nyugdíjas igazolvány vagy a munkaügyi központ igazolása,
e.) pont esetén születési anyakönyvi kivonat,
f.) pont esetén születési anyakönyvi kivonat, iskolalátogatási igazolás,
g.) pont esetén kollégiumi férıhely elutasításáról szóló értesítés,
h.) pont esetén jövedelem igazolás.

6. §
(1) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.
(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Szajla, 2009. szeptember 30.

Vincze Imréné
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 20099. október 1-je.
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Melléklet

FÜGGELÉK
a 16/2009.(X.01.) sz. rendelethez a Bursa Hungarica Felsıoktatási
Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz 2009/2010. és 2010/2011 tanévben
nyújtható támogatásáról

Az önkormányzat által biztosított havi támogatás összege: 2.000 Ft/ fı

