
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

helyi szabályozása 
 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásának, elbírálásának szabályait az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

(a továbbiakban: Ösztöndíjpályázat) való csatlakozásról évente döntést hoz. 

 

2. Csatlakozás esetén a képviselő-testület a pályázatokat az Ösztöndíjpályázatra vonatkozó 

aktuális „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozásának 

megfelelően írja ki és az elbírálás során is az ÁSZF-ben foglaltak szerint jár el.  

 

3. A képviselő-testület ösztöndíjban részesíti azt a Veszprémfajsz községben bejelentett 

lakóhellyel rendelkező pályázót, aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek és 

ezen szabályzatban meghatározottak szerint szociális rászorultsága megállapítható. 

 

4. A képviselő-testület az ösztöndíj havi összegét támogatott pályázónként …… Ft-ban 

állapítja meg.  

 

5. A pályázati űrlapon a pályázónak nyilatkoznia kell az egy főre eső havi nettó jövedelméről. 

A jövedelem meghatározását a pályázati kiírás tartalmazza.  

 

6. A képviselő-testület azt a pályázót tekinti szociálisan rászorultnak, akinek a havi nettó 

jövedelme, vagy a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelmének egy főre jutó 

átlaga nem haladja meg a  ……… Ft-ot.  

 

7. Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a pályázót is, akinek a 6. pontban írt nettó 

jövedelme …….. Ft és ……….. Ft között van és a pályázó az alábbi feltételek közül legalább 

egynek megfelel:  

a) a pályázó önfenntartó, 

b) a pályázó gyermeket nevel, 

c) a pályázó szülője gyermekét egyedül neveli, 

d) a pályázó árva vagy félárva, 

e) a pályázó fogyatékossággal élő, 

f) a pályázó, vagy a pályázóval egy háztartásban élő személy rokkantsági ellátásban 

részesül, 

g) a pályázó, vagy a pályázóval egy háztartásban élő személy tartósan beteg, 

h) a pályázóval egy háztartásban élők között regisztrált munkanélküli személy van, 

i) a pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesül. 

 

8.1. A pályázathoz csatolni kell a pályázati űrlapon feltüntetett adatok, tények valódiságát 

bizonyító iratokat: 

Az 1 főre eső nettó jövedelem meghatározásakor a havonta rendszeresen mérhető 

jövedelmeknél a pályázat benyújtását megelőző 3 hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél az 

utolsó év tizenkettedét kell alapul venni.  

 

A feltüntetett jövedelem igazolására szolgáló iratokat (pl. keresetigazolás, nyugdíj összegének 

igazolása, családi pótlék összegének igazolása, stb.) csatolni kell.  
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8.2. Amennyiben a pályázóval egy háztartásban élő személy munkaviszonya, 

egyéb jogviszonya a pályázat benyújtásakor már nem áll fenn, a jövedelem számításánál ezen 

jogviszonyokból származó, megelőző 3 hónap átlagát nem kell figyelembe venni. 

A jogviszony megszűnését igazoló iratot a pályázónak mellékelni kell.  

 

8.3. Amennyiben a pályázó felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett 

személy, aki a pályázat benyújtásakor munkaviszonyban, egyéb jogviszonyban áll, az ebből 

származó jövedelmét nem kell figyelembe venni. 

 

8.4. A pályázati űrlapon feltüntetett egyéb adatokat az alábbi okiratok másolatával kell 

igazolni: 

 

a) a pályázóval egy háztartásban élő kiskorú eltartottakról: születési anyakönyvi kivonat 

vagy iskolalátogatási igazolás  

b) a pályázóval egy háztartásban élő nagykorú középfokú oktatási intézményben tanuló 

eltartottakról: iskolalátogatási igazolás 

c) a pályázóval egy háztartásban élő felsőoktatási intézményben tanuló eltartottakról: 

hallgatói jogviszony igazolás  

d) egyedül nevelés tényéről:  

da) bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet,  

db) képzelt apát megállapító határozat,  

dc) gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet, 

dd) válásra, vagy gyermekelhelyezésre vonatkozó bírósági eljárás megindításáról 

szóló igazolás, vagy 

de) a gyermek apja nevét nem tartalmazó születési anyakönyvi kivonat 

e) árvaság igazolására: árvaellátás megállapításáról szóló határozat 

f) Tbj. szerinti ellátás igazolására: ellátást megállapító határozat vagy igazolás (az ellátás 

havi összegét is igazolni kell) 

Tbj. szerinti ellátás: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 14. 

§-a szerinti ellátások. 

g) fogyatékosság, rokkantság, tartós betegség igazolására: fogyatékossági támogatást, 

rokkantsági ellátást megállapító határozat, igazolás vagy orvosi szakvélemény 

h) munkanélküliség igazolására: munkaügyi központ igazolása a nyilvántartásba vételről 

i) gyermekvédelmi szakellátás igazolására: ellátást megállapító határozat. 

 

9.1. A képviselő-testület a „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát évente, a tárgyévi 

pályázatok elbírálásával egyidejűleg felülvizsgálja.  

A felülvizsgálathoz a jövedelemigazolásokat, továbbá a szociális rászorultság alátámasztására 

szolgáló iratokat kell benyújtani.  

Az eljárás során a 8.1.-8.2., 8.4. pontban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

 

9.2. A támogatásban részesülő hallgatót a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselője levélben tájékoztatja a felülvizsgálatról, a benyújtandó iratokról. Amennyiben 

a pályázó a kért adatokat, iratokat nem nyújtja be a megkeresésben megjelölt határidőig, a 

képviselő-testület az ösztöndíj folyósítását az ÁSZF-ben foglaltak szerint megszünteti.  

 

10. Jelen szabályzat az elfogadásától, 2017. szeptember 13. napjától érvényes. 

 

Veszprémfajsz, 2017. szeptember  13. 

 

 Fertig József 

 polgármester 


