
1.  számú melléklet 
 

 
SZABÁLYZAT 

 
Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi pályázati 
fordulójához. Az Általános Szerződési Feltételek végrehajtására, valamint a pályázatok 
elbírálási szempontjainak meghatározására a Képviselőtestület az alábbi szabályzatot 
fogadja el: 
 

1. 
Hatáskörök 

 
a./ A pályázatok elbírálására az Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.  
b./ A képviselő-testület döntése ellen fellebbezéssel élni nem lehet. 
c./  A pályáztatás során az Általános Szerződési Feltételekben és e szabályzatban 
foglaltak szerint kell eljárni. 
 

2.  
Pénzügyi fedezet 

 
A pályázat pénzügyi fedezetét  az önkormányzat a következő évi költségvetésében 
külön soron biztosítja.  

 
3. 

Szociálisan rászorult 
 

Szociálisan rászorult az a pályázó, akinek családjában az egy főre számított havi nettó 
jövedelem a pályázat benyújtását megelőző hónapban a 100.000,-Ft-ot nem haladja 
meg. 

 
3.a. 

Az elbírálás szempontjai: 
 

A pályázatok elbírálása szociális rászorultság alapján, az alábbi szempontok figyelembe 
vételével, pontozásos rendszerben történik:      
 
a pályázó családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem a pályázat 
benyújtását megelőző hónapban:   
    -  100.000,- Ft: -  80.001,-Ft:      1 pont 
    -    80.000,- Ft  -  60.001,-Ft:      2 pont 
    -    60.000,- Ft  -  40.001,-Ft:      3 pont 
    -    40.000, Ft,  vagy kevesebb:  4 pont 
 
 Az önálló jövedelemmel nem rendelkező, nem a szülei háztartásában élő pályázó                                                                                                                                                                                                                                                              
 esetében a szülők tartási képességét is vizsgálni kell.   
 
-  a pályázó szülője, eltartója munkanélküli:        2 pont 
- a pályázó szülei elváltak, különváltan élnek:    1 pont 
- a pályázó gyermeket nevel:                               1 pont     
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- családjában az eltartottak száma három, vagy annál több: 3 pont   
- felsőoktatásban tanuló testvére van:  1 pont           
- szülője, eltartója gyermekét egyedül neveli:  2 pont  
- a pályázó árva:   4 pont  
- a pályázó félárva:   3 pont  
- a pályázó fogyatékossággal él:    4 pont  
- családjában súlyos fogyatékos, vagy legalább 50%-ban egészségkárosodott személy 
  él: 2 pont   
- képzés típusa (államilag támogatott, önköltséges): önköltséges képzés esetén: 1   
pont      
- a pályázó egyéb (pl.: felsőoktatási intézmény által biztosított) támogatásban részesül:  
    - 1  pont levonás                                      
- nem részesül kollégiumi ellátásban és igazolja, hogy a kérelmét elutasították, vagy az 
intézménynek nincs kollégiuma:          1 pont 
- a pályázó a helyi közösség érdekében vállalja, hogy legalább évi 40 óra önkéntes 
közösségi munkát végez:                     1 pont  
 
 

4. 
Előkészítés 

 
a./ Az önkormányzati hivatal ügyintézője a beérkezett pályázatokat  formai szempontból 
és az elektronikus pályáztatási rendszerben is ellenőrzi.  
b./ Formailag nem megfelelő a pályázat, ha a pályázó a kötelező mellékletek 
valamelyikét nem csatolta. 
 
Kötelező mellékletek: 
"A" típusú pályázat esetén: 

- Igazolás a hallgatói jogviszonyról. 
- Jövedelem nyilatkozat, a pályázati kiírásban szereplő igazolásokkal együtt 

"B" típusú pályázat esetén: 
- Jövedelem nyilatkozat, a pályázati kiírásban  szereplő igazolásokkal együtt. 

 
c./ Amennyiben a pályázó a pályázati űrlapon a "További jellemző adatok a szociális 
rászorultság igazolására" cím alatt adatokat jelöl, és a szociális ügyekkel foglalkozó 
munkatársaknak erről egyéb módon nincs információja, pótlólag igazolást kérnek az 
indok bizonyítására.  
d./ A Képviselő-testület a formailag megfelelő pályázatokra a 3. pont szerinti  
szempontok szerint,  pontozásos rendszerben elért pontszámok alapján, a pontszámok 
sorrendjében,  1.000,-Ft-tól 5.000,-Ft ig- állapít meg támogatást.  
 

5. 
Elbírálás 

 
a./ A képviselő-testület a pályázatokban külön-külön történő, nyílt szavazással dönt az 
önkormányzati SZMSZ idevonatkozó szabályai szerint. 
 
b./ A képviselő-testület indoklással ellátott határozatot hoz a pályázatból kizárt 
pályázatok és a támogatott pályázatokról egyaránt.  
 

6. 
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Határidők:  
 
a./  Pályázati felhívás közzététele:  2019. október 4-ig 
 
A pályázati felhívást a helyi falu-tv-ben és az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a 
honlapon kell közzé tenni.  
 
A pályázati csomag tartalma: 
 "A" típusú pályázat 
  - pályázati kiírás 
  - pályázati űrlap  
  - Jövedelem nyilatkozat  
 "B" típusú pályázat 
  - pályázati kiírás 
  - pályázati űrlap  
  - Jövedelem nyilatkozat 
 
b./ Pályázatok benyújtásának határideje:   2019. november 5. 
 
c./ Elbírálás határideje:      2019. december 5. 
 
d./ A nyújtott támogatások összesített adatainak közzététele és a pályázók írásbeli 
értesítése a döntésről:  2019. december 9-ig.      
 
e./ Egyéb határidők: Az általános szerződési feltételek 2. számú melléklete szerint. 
 

7. 
Felülvizsgálat 

 
a./ "A" és "B" típusú pályázat esetén a képviselő-testület a megállapított ösztöndíjat 
visszavonja, ha az ösztöndíjban részesülő elköltözik a településről. Az ösztöndíjat 
határozattal, a következő tanulmányi félévtől ható hatállyal lehet megvonni. 
 
b./ "B" típusú pályázat esetén 
Az ösztöndíjban részesülők szociális rászorultságát a képviselőt-estület minden év 
október hónapjában felülvizsgálja. A felülvizsgálathoz a jövedelemnyilatkozatot kell 
benyújtani az akkori körülményeknek megfelelően. Amennyiben az ösztöndíjban 
részesülő szociális rászorultsága már nem áll fenn, az ösztöndíjat határozattal, a 
következő tanulmányi félévtől ható hatállyal lehet megvonni. 
 
 
Szentistván, 2019. szeptember 26. 
 
 
 
 
                    Dobóné Koncz Judit sk.                             Derekas Sándor   sk.    
                         polgármester                                                       jegyző   
  
 
 


