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ASZÓD  VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

…………………………………………………… 

H A T Á R O Z A T 

K I V O N A T 

 

2020. szeptember 16-i 

Képviselő-testületi ülésről 
 

 

116/2020. (IX.16.) ÖKT sz. határozat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatáról 
 

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálásának rendjéről az alábbi szabályzatot 

alkotja. 

 

A szabályzat célja: 

A szabályzat célja, hogy Aszód Város Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretén belül költségvetésének terhére támogassa a 

szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulását a felsőoktatási intézményekben.  

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról a Képviselő-testület 

évente dönt. 

 

A szabályzat hatálya: 

A szabályzat hatálya kiterjed az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 

a) „A” típusú pályázó esetén: felsőoktatásban tanuló hallgatókra 

b) „B” típusú pályázó esetén: utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolásokra. 

 

Az „A” és ”B” típusú pályázatra vonatkozóan a pályázók körét részletesebben az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által évente megjelentetett Általános Szerződési 

Feltételekben foglaltak határozzák meg. 

 

Eljárási szabályok: 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A támogatás feltételeit a 

mindenkori pályázati kiírás tartalmazza. 

A pályázatot a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül az Aszódi Polgármesteri 

Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán lehet benyújtani. 
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A pályázati űrlap csak a csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. Bármely melléklet 

hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, mely a pályázó kizárását vonja maga 

után. A beérkezett pályázatokról a Városfejlesztési Oktatási Művelődési és Sport 

Bizottság dönt, amely döntésről írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

A Bizottság az egy főre eső jövedelem, valamint szociális rászorultság alapján 

rangsorolja a pályázókat és a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeget figyelembe 

véve dönt a támogatás mértékéről. 

Az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300%-át. 

 

A pályázatok rangsorolása az alábbi pontszámok alapján történik: 

 

A pályázó családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj  

(továbbiakban: nyugdíjminimum) legkisebb összegét 

a) nem haladja meg: 25 pont 

b) nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át: 20 pont 

c) nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át: 15 pont 

d) nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át: 10 pont 

e) nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át: 5 pont 

f) a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja: elutasítva. 

 

A pályázat csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 

A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 

  Amennyiben a pályázó házas: házassági anyakönyvi kivonat 

  A pályázó gyermeket nevel: gyermek születési anyakönyvi kivonata (i) 

  Amennyiben a pályázó önfenntartó: büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozat 2 

tanúval ennek igazolására 

  Amennyiben a pályázó eltartott: büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozat 2 

tanúval ennek igazolására 

  Amennyiben a pályázó szülei elváltak: válás igazolása 

  Amennyiben a pályázó szülei különváltak: büntetőjogi felelősséggel tett szülői  

nyilatkozat 2 tanúval 

  Amennyiben a pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli: 

büntetőjogi  felelősséggel tett nyilatkozat 2 tanúval 

 Amennyiben a pályázó árva, vagy félárva: halotti anyakönyvi kivonat(ok) 

Amennyiben a pályázó gyámolt: gyámhatósági igazolás 

 Amennyiben a pályázó fogyatékossággal élő: igazolás 

 Amennyiben a pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő: igazolás 

Amennyiben a pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg, vagy 

rokkant : igazolás 

 Amennyiben a pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli van: 

igazolás 
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 Amennyiben a pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsőoktatási 

intézménye között: nyilatkozat 

 Jövedelem nyilatkozat 

 

A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat ki kell zárni. 

Elbírálás 

A pályázatokat a Városfejlesztési Oktatási Művelődési és Sport Bizottság a pályázati 

felhívásban meghatározott határidőre bírálja el. 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 

eredményétől függetlenül történik. 

A Bizottság az általa megítélt támogatás összesített adatait a pályázati kiírásban szereplő 

határnapig a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján 

nyilvánosságra hozza. 

A pályázó a Bizottság döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásban részt vevő 

hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (111.26.)  

Kormányrendelet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által évente megjelentetett 

Általános Szerződési Feltételek az irányadók. 

A szabályzat rendelkezéseit először a 2021. évi támogatási igénylésénél kell alkalmazni. 

 

2. Jelen szabályzat elfogadásával hatályát veszti a 126/2017. (IX.21.) számú határozattal 

elfogadott szabályzat. 

 

Felelős: bizottsági elnök Hatósági és Titkársági Osztály útján 

Határidő: elbírálásra 2020. december 4. ill. értelem szerint 
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Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs sk.    Dr. Ballagó Katalin sk. 

polgármester            jegyző 

 

 


