Dunabogdány Község Önkormányzatának

9/2002. (VIII.30.) sz. rendelete
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj juttatási feltételeirıl és
az elbírálás szabályairól
(Egységes szerkezetben a 11/2010. (XI. 24.) és a 22/2012. (XII.11.) módosító rendelettel)

Dunabogdány Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Az ösztöndíj juttatási feltételeirıl és az elbírálás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
(1) Az önkormányzat a 12/2001. (IV.28.) OM rendelet valamint az Ösztöndíjpályázat Általános
szerzıdési feltételei szerint a pályázatot kiírja.
(2) A pályázati kiírás az önkormányzat hirdetıtábláján, a Bogdányi Híradóban és Dunabogdány
honlapján jelenik meg.
2. §
Az önkormányzat az ösztöndíj támogatás fedezetét éves költségvetésében biztosítja.
3. §
(1) Az önkormányzat szociális támogatásban részesíti a szociálisan hátrányos helyzető egyetemi
vagy fıiskolai hallgatókat.
(2) A szociális rászorultság szempontjai:
A pályázó akkor jogosult ösztöndíj támogatásra, ha a család egy fıre jutó havi jövedelme nem
éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 190 %-át.
A Képviselı-testület minden év szeptember 30-ig felülvizsgálja a rendelet ezen pontját, és
szükség esetén dönt annak módosításáról.1
(3) Az ösztöndíj mértékét az alábbi szempontok figyelembe vételével kell megállapítani. Magasabb összegő ösztöndíjban részesülhet az a pályázó, aki az alábbi szempontok közül legalább
egynek megfelel:
− árva vagy félárva,
− egyedülálló szülı neveli,
− az eltartottak száma a családban három vagy annál több,
− a pályázó gyermeket nevel,
− valamilyen tartós betegségben szenved illetve fogyatékos,
− a családban folyamatos ellátást igénylı beteg, rokkant vagy fogyatékos van,
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−

eltartója munkanélküli vagy nyugdíjban részesül.
4. §

(1) A támogatás havi legkisebb összege 1.000 Ft, legmagasabb összege 5.000 Ft.
(2) Az önkormányzat a támogatás mértékérıl a költségvetésben rendelkezésre álló összeg valamint a 3. § (3) bekezdésében szereplı szempontok figyelembe vételével mérlegelési jogkörében dönt.
(4) A pályázatokat az önkormányzat Népjóléti Bizottsága bírálja el a pályázatok beadási határidejét követı három héten belül.
(5) A bizottság döntése ellen a kézhezvételtıl számított nyolc napon belül lehet a képviselıtestülethez fellebbezni.
(6) A fellebbezést a képviselı-testület a legközelebbi ülésén bírálja el olyan módon, hogy a döntés az ösztöndíj pályázat kiírásában szereplı határidınek megfelelı legyen.
(7) A képviselı-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
5. §
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit elsı ízben a Bursa Hungarica Ösztöndíj 2003. évi pályázatánál kell alkalmazni. Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
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