K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2015. (X. 22.) határozata:
Fehér Dávid János - 4243 Téglás, Szilágyi Erzsébet u. 18. szám alatti lakos „B” típusú
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj felülvizsgálatával kapcsolatos ügyében, a
Képviselő-testület meghozza a következő
határozatot:
A Képviselő-testület Fehér Dávid János (sz.: Fehér Dávid János, Debrecen, 1995.06.02. an.:Szalka
Katalin) 4243 Téglás, Szilágyi Erzsébet u. 18. szám alatti lakos „B” típusú Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjának folyósítását visszavonja a 2015/16 tanév 2. félévének
1. hónapjától.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozat bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a közlést követő 30 napon belül
kérheti. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. A keresetlevelet az I. fokú határozatot hozó szervnél,
vagy a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) lehet
benyújtani, 3 példányban.

Indokolás
Fehér Dávid János – Téglás, Szilágyi Erzsébet u. 18. alatti lakos részére az 5499-2/2013/PH
számú 2013. december 3. napján kelt határozattal 6 egymást követő tanulmányi féléven
keresztül havi 2.000,-Ft, azaz Kettőezer forint Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj lett megállapítva.

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult
és köteles felülvizsgálni, amelyre minden tanulmányi évet követő szeptember hónapban kerül
sor.
A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy Fehér Dávid János 2014. szeptember 1.
napjától az Óbudai Egyetem hallgatója. Ezen hallgatói jogviszony 2015 szeptemberében
továbbra is fennáll. Továbbá megállapítást nyert, hogy nevezett szüleivel és testvérével él közös
háztartásban. Szülei mindketten munkaviszonyban állnak, testvére általános iskolai
tanulmányokat folytat. A háztartásban élők egy főre jutó jövedelme 53.527,-Ft
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának
szempontjairól szóló Szabályzatának 4.2 bekezdése értelmében ösztöndíjra jogosult az a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató, vagy
felsőoktatásban tanulmányait megkezdeni kívánó pályázó, akinek háztartásában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2015. évben 57.000Ft),
aa) ha a pályázó árva vagy félárva;
ab) pályázót egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza;

ac) ha a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családjában tartósan beteg vagy
rokkant személy van;
ad) ha pályázó szülője munkanélküli vagy rokkantnyugdíjas;
ae) pályázó családjában az eltartottak száma 3 vagy annál több;
af) pályázó állami gondozott, gyámolt;
ag) kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik;
ah) a pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át (2015. évben 42.750,-Ft) az a) pont alá nem
tartozó esetben.

A Szabályzat 6.2 bekezdése értelmében a felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt
támogatást az önkormányzat határozattal visszavonhatja, ha a felülvizsgálat során kiderül, hogy az
ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi
félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság felülvizsgálata
során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a
vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális
rászorultságának megszűntét vélelmezni kell.

Tekintettel arra, hogy Fehér Dávid János esetében az egy főre jutó jövedelem a háztartás esetében
meghaladja a támogatás továbbfolyósításához szükséges mértéket a 42.750,-Ft-ot, ezért a
Képviselő-testület a határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől a támogatást visszavonja.

Fenti határozat a Szabályzat 4.2 és a 6.2 pontjain alapul.

A Szabályzat 4.11 pontja alapján a fellebbezésnek helye nincs.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alakszerű határozatok kiadásáról és
kiadmányozásáról gondoskodjék, valamint a támogatás visszavonásáról szóló határozatának
meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül, a megszüntető határozat egy
kiadmányának megküldésével értesítse a Támogatáskezelőt.

Felelős: Czibere Béla polgármester
Határidő: 2015. november 22.

A kivonat hiteles:
Téglás, 2015. október 22.
Pánya Miklósné

