
2/2001. (II.16.) számú önkormányzati  rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat támogatási rendjéről

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. §  (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet 
alkotja:

1. §

Pilisszántó Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz,  melynek  lényege,  hogy  az  Önkormányzat  területén  állandó  lakóhellyel 
rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási  intézmény nappali tagozatán tanuló, illetve 
beiratkozó diákok számára ösztöndíj támogatást nyújt.
A támogatás időtartama:

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi       

                                           félév.

A pályázat elbírálása az alábbi szempontok alapján történik:
A pályázó  családjában  az  egy főre  jutó  jövedelem a  nyugdíjminimum 150  %-át,  -  különösen 
indokolt esetben kétszeresét – nem haladhatja meg.
A jövedelemnyilatkozatnak tartalmaznia kell a támogatásra szoruló és családja jövedelmi helyzetére 
–  rendszeresen  mérhető  jövedelmeknél  a  kérelem  benyújtását  megelőző  háromhavi,  egyéb 
jövedelmeknél egy évre – vonatkozó jövedelemnyilatkozatot, és az azt megalapozó igazolást.

További szempontok az elbírálás során:
• Árva vagy félárva
• Családjában levő eltartottak száma három, vagy annál több
• Gyermeket nevel
• Egyedül neveli gyermekét,
• A családban kettő vagy annál több felsőfokú intézményben tanuló van,
• Valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg 

vagy rokkant van,
• Eltartója/szülője  munkanélküli,  rendszeres  szociális  segélyezett,  vagy  öregségi  nyugdíjban 

részesül,
• Az  önkormányzattól  kérelmező/családja  időszakos,  vagy  folyamatos  szociális  támogatásban 

részesül, 
• Állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul,
• Nem részesül kollégiumi ellátásban.

2. §

A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat elbírálását a polgármesterre ruházza, aki a helyi Szociális 
Bizottság véleményét, javaslatát az elbírálás során kikéri és annak figyelembevételével dönt.

3.§

A pályázat elbírálásánál az összeghatár figyelembevételével egyéb szempontot is figyelembe vesz, 
melyet indokként írásban rögzít. 

4. §



Annál a pályázónál, illetve családnál ahol  az igazolt jövedelem megfelel ugyan a kiírásnak, de 
lakáshelyzete,  életvitele   arra  enged  következtetni,  hogy  nem  szociálisan  rászorult,  attól 
vagyonnyilatkozat is bekérhető, illetve a döntésnél a Szociális Bizottság helyi ismerete alapján a 
pályázat elutasítható.

5. §

A helyi támogatás összege hallgatónként havi 1.000,- Ft-tól – 5.000,- Ft-ig terjedhet.

6. §

Az  ösztöndíjasok  szociális  rászorultságát  az  önkormányzat  évente  egyszer  felülvizsgálja.  Az 
ösztöndíj folyósítása – a folyósítás határidejének módosulása nélkül – szünetel azokra a tanulmányi 
félévekre, amelyekre az ösztöndíjas nem iratkozik be.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatás csak abban az esetben vonható 
vissza, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn.

7. §

Jelen rendelet 2001. február 16-án lép hatályba. 

Pilisszántó, 2001. február 15.

                            Szőnyi József s.k.,                            Bak Imre s.k.,
     polgármester          jegyző

Záradék: Jelen önkormányzati rendelet a község hirdetőtábláján 2001. február 16-án kihirdetésre, kifüggesztésre került.

Piliszsántó, 2001. február 16.

                                                                                                                                          Bak Imres.k.,
                                                                                                                                             jegyző


