Rábapatonai Község Önkormányzata Képviselő-testületének Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj
Szabályzata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2019. évi fordulójához
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény szolgál.
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál:
1.

Települési önkormányzatok:
- A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer létrehozásának célja, hogy a szociális
támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret
birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat
által évente kiírt Busa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az
önkormányzat.

2.

Megyei önkormányzatok:
- a megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési
önkormányzat által támogatott pályázók számára megítélt, települési önkormányzati
forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.

3.

Intézményi támogatás
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a
továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához
oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által
megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező
mértékben – a Rendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában
évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti.

Önkormányzatunk csatlakozik a fenti támogatási rendszerhez, az Általános szerződési Feltételek
(mellékelve) elfogadását igazoló Csatlakozási Nyilatkozatot 2018. október 3-ig továbbítja az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő címére.
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal útján 2018. október 5-ig az „A” és „B” típusú pályázati
kiírást közzé teszi. A pályázati kiírás szövege mellékelve.
A pályázatok benyújtási határideje:
A pályázatok elbírálásának határideje:

2018. november 6.
2018. december 6.
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Bírálati szempontok:
A pályázó:
- rossz anyagi körülmények között él,
- árva vagy félárva,
- családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több,
- gyermeket nevel,
- egyedül neveli gyermekét,
- valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg
vagy rokkant van,
- eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
- állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul,
- nem részesül kollégiumi ellátásban.
Ezen Szabályzatban – a bírálati szempontokat illetően – nem szabályozott kérdések tekintetében a
helyben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati. rendeletben foglaltak az
irányadók.
Rábapatona, 2018. szeptember 19.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
Záradék:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
szabályzatát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához
a …………………………….. határozatával elfogadta.
Rábapatona, 2018……………………….
dr. Németh Balázs
jegyző

