TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2007.(IX. 27.) RENDELETE
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
elbírálásának szabályairól
Tiszacsege
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában, valamint a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. Korm. rendelet 18.§ és a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési
feltételeiben foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Tiszacsege Város közigazgatási területén állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási
intézményben tanuló hallgatókra, utolsó éves érettségi előtt álló
középiskolásokra, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettekre, akik a pályázati kiírásban
és e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.
2.§
(1) Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, amelyet kizárólag a Tiszacsege
Város Önkormányzata által kiadott formanyomtatványon lehet
benyújtani.
(2) A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együttesen érvényes.
3. §
(1)

(2)
(3)

A pályázat eredményességéről Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviselőtestületének Ügyrendi-,Oktatási-,Művelődési és Sport
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) dönt.
Az Bizottság által megítélt támogatás összege 5.000 Ft/hó/fő lehet.
A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban részesített hallgatók
rangsorolása az alábbi pontszámok alapján történi:
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a.) a pályázó családjában az egy főre jutó nettó jövedelem
• nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
összegét
25 p
• a nyugdíjminimum 101%-a és 150 %-a között van
20 p
• a nyugdíjminimum 150%-a és 200 %-a között van
15 p
• a nyugdíjminimum 200%-a felett van
0p
b.) a pályázó árva :
félárva:

20 p
15 p

c.) A pályázó beteg/fogyatékossággal élő:

20 p

d.) a pályázó gyermeket nevel:

10 p

e.) a pályázó állami gondozott, gyámolt:

10 p

f.) a pályázó önfenntartó:
házas
:
eltartott :

10 p
8p
5p

g.) a pályázó családjában az eltartottak száma:
• 1 fő
• 2 fő
• 3 vagy annál több:

5p
10 p
15 p

h.) a pályázó szülei elváltak:

10 p

i.) a pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant van:

10 p

j.) a pályázó családjában munkanélküliség van:

10 p

k.) a pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt nem részesül
kollégiumi elhelyezésben (elutasító határozat mellékelése esetén):
10 p
l.) több testvér egyidejű továbbtanulása a felsőoktatásban (nappali tagozaton)
testvérenként
5p
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(4)

A (3) bekezdésben meghatározott tényeket az alábbi okiratok
másolatával kell igazolni:

a.) pont esetén jövedelemigazolás és nyilatkozat,
b.) pont esetén: halotti anyakönyvi kivonat másolata,
c.)és i.) pont esetén orvosi igazolás, orvos-szakértői vélemény másolata,
h.) pont esetén bírósági végzés másolata,
j.) pont esetén a munkaügyi központ igazolása,
d.) és g.) pont esetén születési anyakönyvi kivonat másolata,
k.) pont esetén kollégiumi férőhely elutasításáról szóló értesítés.
4. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit minden olyan
alkalommal alkalmazni kell, amikor Tiszacsege Város Önkormányzata
csatlakozik a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Tiszacsege, 2007. szeptember 26.

Jónás Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2007. szeptember 27. napján kihirdetésre került.
Tiszacsege, 2007. szeptember 27.
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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