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Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított  

13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

 

a felsőoktatási intézményekben tanuló rezi fiataloknak adható 

szociális ösztöndíj szabályairól 

 

 

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, valamint a 175/2006. (VIII.14.) Kormány rendelet 

17. §-a szerint a felsőoktatási intézményekben tanuló rezi fiataloknak adható szociális 

ösztöndíj elnyerési szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

A rendelet célja 

 

1. § 

 

E rendelet célja, hogy Rezi Község Önkormányzata a nappali felsőoktatásban tanuló rezi 

fiatalok számára a továbbtanulással összefüggő költségek enyhítésére meghatározza a helyi 

önkormányzat és az Oktatási és Kulturális Minisztérium által biztosított szociális ösztöndíj 

formáit, az igénybevétel feltételeit és módozatait, valamint a jogosultsági és eljárási 

szabályokat. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

(1) A rendelet személyi hatálya az önkormányzat közigazgatási területén élő, állandó 

lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókra terjed ki. 

 

(2) A pályázók köre: 

 

„A” típusú pályázat:
1
 A pályázatra azok, az önkormányzat illetékességi területén állandó 

lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 

akik államilag támogatott, vagy költségtérítéses képzésben, teljes idejű (nappali tagozatos) 

felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

 

„B” típusú pályázat: A pályázatra azok, az önkormányzat területén állandó lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: - utolsó éves, érettségi 

előtt álló középiskolások, - felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 

még felvételt nem nyert érettségizettek, és felsőoktatási intézmény keretében államilag 

támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben egységes osztatlan 

képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázok közül csak azok 

részesülhetnek ösztöndíjban, akik először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és 

tanulmányaikat a tanévben ténylegesen megkezdik.  

                                                 
1
 Módosította a 19/2008. (XI.24.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2008. november 24-től. 
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Értelmező rendelkezések 

 

3. § 

 

E rendelet alkalmazásában 

 

(1)
2
 Szociális rászorultság: az a szociális és egészségügyi életkörülmény, melyben a pályázó 

és a vele együtt lakó családtagjainak egy főre jutó utolsó három havi nettó átlagjövedelme 

nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át. 

 

(2) Jövedelem: a többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés a/ pontjában 

meghatározottak szerint. 

 

(3) Önhiba: az a felróható magatartás (hiányosság, mulasztás vagy körülmény), melynek 

következtében a pályázó hallgatói jogviszonya megszakad, így különösen, ha 

 

- a pályázó tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, óráit nem látogatja, 

- vizsgakötelezettségeinek nem tesz eleget, 

- fegyelmi vagy más vétség miatt eltanácsolják, illetve kizárják. 

 

 

Hatásköri szabályok 

 

4. § 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ösztöndíjjal kapcsolatos feladat- és hatásköröket a 

Képviselő-testület gyakorolja. 

 

(2) A Képviselő-testület: 

 

a/  Az ösztöndíjak fedezetét évente az ágazati költségvetésben megállapítja.  

c/ Kiírja a az ösztöndíjpályázatot. 

d/ Dönt a támogatás megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 

e/ A rendelet 7. § (3) bekezdésében szabályozottak szerint ellenőrzi a jogosultság  

    fennállását. 

 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy minden évben a Bursa 

Hungarica pályázati kiíráshoz szükséges csatlakozási nyilatkozatot kiadja. 

 

 

Eljárási szabályok 

 

5. § 

 

(1) A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a Polgármesteri Hivatalban igényelhető 

Pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat 

benyújtási határidejét a kiírás tartalmazza. 

                                                 
2
 Módosította a 19/2008. (XI.24.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2008. november 24-től. 
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(2) Az „A” típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási 

intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolás. 

 

(3) A „B” típusú pályázat esetén a pályázó az űrlapon köteles megadni az adott évi 

Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató alapján azon intézmények, karok és szakok/szakpárok 

teljes nevét, melyekhez jelentkezését be kívánja nyújtani. 

 

(4) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles a maga, valamint családjában, 

háztartásában élők személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, valamint a 

jövedelmi viszonyokra vonatkozó adatokat, bizonyítékokat becsatolni. 

 

(5) A jövedelem számításához felhasználható bizonyítékok: 

 

a/   a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 

három hónap nettó átlagáról kiállított munkáltatói igazolás, 

 

b/  a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a pályázat 

benyújtásának hónapjában, vagy az azt megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló 

szelvénye, 

 

c/ munkanélküli járadék esetén a Munkaügyi Központ igazolása, vagy a 

jövedelemszámításnál figyelembe vett időszakra vonatkozó igazoló szelvények, 

 

d/ vállalkozó esetében a területileg illetékes APEH Igazgatóság igazolása a kérelem 

benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó-alapjáról, 

 

e/ egyéb esetben a pályázó büntetőjogi felelősség mellett tett nyilatkozata. 

 

(6) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 

eredménytől függetlenül történik. 

 

(7) A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki: 

 

- akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt, hajadon, nőtlen, elvált vagy 

házastársától külön élt szülője elhunyt, 

- családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több, 

- egyedül neveli gyermekét, 

- gyermeket nevel, 

- tartósan illetve súlyosan fogyatékos személy, vagy a családban folyamatos ellátást 

igénylő beteg vagy rokkant van, 

- eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, 

- nem részesül kollégiumi ellátásban, 

- kikerült a nevelésbe vétel alól vagy gyámsága nagykorúság miatt szűnt meg. 

 

(8) Az elbírálás során a Képviselő-testület: 

 

a/ a határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból 

kizárja és kizárását írásban indokolja; 
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b/ minden határidőn belül benyújtott formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál és 

döntését írásban indokolja; 

 

c/ csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 

támogatásban; 

 

d/ az elbírálás során, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 

tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának 

objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 

 

(9) A Képviselő-testület a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása 

alapján, a pályázót legalább 2.000,- Ft legfeljebb 10.000,- Ft forint havi támogatásban 

részesíti. 

 

(10)
3
 A kérelemnek teljes egészébe helyt adó döntés esetén – ellenérdekű ügyfél hiányában – 

egyszerűsített határozat hozható. 

 

(11)
4
 Azon pályázók, akik a Képviselő-testület döntését sérelmesnek tartják, vagy támogatási 

igényük elutasításra került, jogszabálysértésre hivatkozással keresetet nyújthatnak be a 

bírósághoz. 

 

(12)
5
 Az Önkormányzat a döntést követően az Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételei szerint jár el. 

 

 

Az ösztöndíj igénybevételének és folyósításának szabályai 

 

6. § 

 

„A” típusú pályázat esetén: 

 

(1) Az ösztöníj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. 

 

(2) Az ösztöndíj folyósítása márciusban kezdődik és július, augusztus kivételével 

szeptemberig, illetve októbertől februárig tart. 

 

(3) Az ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának 

időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 

 

7. § 

 

„B” típusú pályázat esetén: 

 

(1) Az ösztöndíj időtartama: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 

 

                                                 
3
 Kiegészítette a 19/2008. (XI.24.) rendelet 3. §-a. Hatályos: 2008. november 24-től. 

4
 Számozását módosította a 19/2008. (XI.24.) rendelet 3. §-a. Hatályos: 2008. november 24-től. 

5
 Számozását módosította a 19/2008. (XI.24.) rendelet 3. §-a. Hatályos: 2008. november 24-től. 
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(2) Az ösztöndíj folyósításának kezdete a tanév első felének október hónapjában történik. Az 

ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 

beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 

 

(3) A pályázók szociális rászorultságát a Képviselő-testület évente egyszer felülvizsgálja. Az 

önkormányzat jogosult a megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az ösztöndíjas szociális 

rászorultsága már nem áll fenn, vagy az ösztöndíjas a szociális rászorultság évenkénti 

felülvizsgálata során az önkormányzattal nem működik együtt. Az ösztöndíjat visszavonó 

határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 

 

(4) A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban 

az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó az önkormányzat illetékességi 

területéről elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 

hatállyal hozható meg. 

 

 

Közös rendelkezések 

 

8. § 

 

(1) A megítélt ösztöndíjak összegét az Önkormányzat félévenként egyösszegben, az 

Általános Szerződési Feltételek 2. sz. mellékletét képező Ütemtervben megjelölt 

határidőre, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

bankszámlájára átutalja és az átutalásról szóló bizonylat másolati példányát az Iroda 

részére megküldi. Az ösztöndíjat az azt elnyert pályázóknak a hallgatói juttatásokat 

kifizető intézmény folyósítja. 

 

(2) A pályázó köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj 

folyósítását érintő változásról haladéktalanul írásban értesíteni az OM Alapkezelő 

Felsőoktatási Pályázati Osztályát valamint Rezi Község Polgármesteri Hivatalát különös 

tekintettel: 

 

      - tanulmányi státuszának módosulása (munkarend, finanszírozási forma), 

      - tanulmányok halasztása, 

      - tanulmányok helyének megváltozása (más felsőoktatási intézménnyel kerül jogvi- 

szonyba), 

      - személyes adatainak változásai esetén. 

       

 A Képviselő-testület intézkedik az önkormányzatot terhelő ösztöndíjrész folyósításának 

megszüntetéséről és a jogtalanul felvett ösztöndíj visszafizettetéséről.  

 

(3) A Képviselő-testület eltekinthet a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésétől akkor, 

ha az igénybevevő bizonyítja, hogy tanulmányainak megszakítása önhibáján kívül történt. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

9. § 
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(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik a 15/2001. (XI.05.) és a 

14/2005. (X.01.) önkormányzat rendeletek. 

 

Rezi, 2008. november 24. 

 

 

 

Papp Lászlóné  sk.    Cserép Gábor sk. 

                                   jegyző           polgármester 

 

 

 

A rendelet kihirdetve:  

 

Rezi, 2008. november 24. 

              

 

 

      Papp Lászlóné sk. 

                              jegyző 

 

 

 

 

 

 


