Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
39/2001. (X.19.) rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi
szabályozásáról
egységes szerkezetben
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló - a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer szabályait is megállapító - 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelethez
csatlakozva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő rendeletet alkotja:
1. §

2. §

A rendelet célja, hogy szabályozza a szociálisan hátrányos helyzetű egyetemi és
főiskolai hallgatók részére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerben nyújtható támogatásokra való jogosultság feltételeinek, a
támogatások igénylésének és odaítélésének rendjét.
A rendelet alapján ösztöndíjban részesíthetők a pályázat kiírása idején a 27.
életévüket be nem töltött, Eger városban állandó lakóhellyel rendelkező, és a
kormányrendeletben meghatározott képzési formákban résztvevő hallgatók.

Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei
3. § (1) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából
szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a hallgatót, akinek a jövedelme
legfeljebb 50%-kal haladja meg a települési támogatás megállapításáról,
kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának
ellenőrzéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-ában
meghatározott értéket.
(2) Amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező pályázó nem a
szülei háztartásában él, vizsgálni kell a szülők tartási képességét. Az
ösztöndíjra való jogosultság szempontjából tartásra nem képes az a szülő,
akinek egyedül élőként a jövedelme a mindenkori kötelező minimálbér
összegét, családban élőként az egy főre jutó jövedelme a minimálbér 75%át nem haladja meg.
(3) Nem lehet szociálisan rászorulónak tekinteni azt a kérelmezőt, aki, illetve
akinek a családja az állandó lakcímként bejelentett lakáson kívül más lakható
ingatlannal is rendelkezik.
4. § Az anyagi rászorultság mellett az eljárásban vizsgálni kell, és az elbírálás során
figyelembe kell venni a hallgatók családi körülményeiből adódó szociálisan
hátrányos helyzetet is.
5. § A 3 × 10 hónapra megállapított, „B” típusú ösztöndíjra való jogosultság feltételeit
az önkormányzat évente, az új pályázatok elbírálásával egyidejűleg felülvizsgálja.
Megszünteti az ösztöndíj folyósítását, ha a 3. §-ban meghatározott feltételek már
nem állnak fenn.

Az ösztöndíj igénylésének szabályai
6. §

7. §

A pályázók a jelen rendelet mellékletét képező pályázati kiírások alapján,
az elektronikus pályázati rendszerben kitöltött „A” vagy a „B” típusú
pályázatot nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalnál
az előírt
mellékletekkel együtt.
(1) Hiányosan kitöltött, vagy a szükséges mellékleteket nem tartalmazó
pályázatok esetén a Hivatal 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a
hallgatót.
(2) Amennyiben a hallgató a kért adatot, iratot határidőben nem pótolja, a
pályázatot a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.

A pályázatok elbírálásának szabályai
8. §
9. §

10. §
11. §
12. §
13. §

14. §

Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása a Polgármester hatáskörébe
tartozik.
(1) A pályázatok elbírálása során meg kell állapítani a család összes
jövedelmét, ebből az összegből a 15. § c) pontja alapján az ott
meghatározott pontszám szerinti értéket kell levonni, és az így kapott
összegből kell az egy főre jutó jövedelmet kiszámítani.
(2) Az (1) bekezdés szerint számított jövedelmek alapján kell a pályázókat, - az
„A” és „B” típusú pályázatokat külön-külön – a növekedés szerinti sorrendbe
állítani.
(3) A kialakult sorrend alapján kell az ösztöndíjban részesülők számát
meghatározni, legfeljebb a Közgyűlés által rendelkezésre bocsátott anyagi fedezet
erejéig.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Hatályon kívül helyezve 2003. szeptember 24-től
Az ösztöndíjak összege hallgatónként, mindkét pályázati típus esetén egységesen
havi 5000.- Ft.
Aki a pályázatban valótlan adatokat közöl, vagy valótlan tartalmú igazolásokat
csatol, illetve az ösztöndíjat ezek alapján jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette
igénybe, a pályázati rendszerből kizárható és köteles a támogatást visszafizetni.
Annak a hallgatónak az ösztöndíját, aki az önkormányzat illetékességi területéről
elköltözik, - a következő tanulmányi félévtől – meg kell szüntetni.
Értelmező rendelkezések

15. § A rendelet alkalmazásában:
a) a jövedelem, a család és a közeli hozzátartozók meghatározásánál a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni,
b) egyedülélő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik, és önmaga ellátásáról
egyedül gondoskodik,
c) szociálisan hátrányos helyzet alapján a család összes jövedelméből a feltétel fennállása
esetén le kell vonni a következő értékeket, ha a pályázó(nak):

ca) árva: 30000, félárva, és szülője egyedülállóként neveli: 10000,
cb) szülője, eltartója munkanélküli: 10000,
cc) gyermeke van: 15000,
cd) családjában az eltartottak száma három vagy annál több: 15000,
ce) felsőoktatásban tanuló testvére van, testvérenként: 15000,
cf) szülője, eltartója gyermekét egyedülállóként neveli: 10000,
cg) családjában súlyos fogyatékos, vagy legalább 50 %-ban egészségkárosodott
személy él: 5000,
ch) állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul, 150 km-en belül: 5000, 150
km-en túl: 10000,
ci) az intézménynek nincs kollégiuma: 5000, vagy a kollégiumi felvételt
elutasították: 10000.
d) súlyosan fogyatékosnak, vagy rokkantnak kell tekinteni azt a személyt, aki
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a munkaképességét legalább 67 %-ban
elvesztette.
Záró rendelkezések
16. §
17. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2002. évre kiírt
pályázatok elbírálásánál kell először alkalmazni.
A rendelet alapján megállapított „A” típusú ösztöndíjakat a 2001/2002. tanév II.
félévére, a „B” típusú ösztöndíjakat a 2002/2003. tanév I. félévére kell első ízben
folyósítani.
Habis László
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

