K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2015. (XI. 19.) határozata:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára beérkezett
’’A” típusú pályázatok elbírálásával kapcsolatos ügyében, a Képviselő-testület meghozza a következő
határozatot:
A Képviselő-testület
1./
2./
3./
4./
5./
6./

Szabó Dorottya - 4243 Téglás, Egyetértés u. 5.
Harangi Julianna Amanda - 4243 Téglás, Mátyás király u. 30.
Csordás Mihály - 4243 Téglás, Beck Pál u. 26.
Csordás Noémi - 4243 Téglás, Beck Pál u. 26.
Oláh Henrietta - 4243 Téglás, Kossuth u. 114.
Csizmár Annabella - 4243 Téglás, Nyíl u. 9.

szám alatti lakosok Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj megállapítása ügyében
indított eljárásban, részükre 10 hónapon keresztül havi 2.000,-Ft, azaz Kettőezer forint Bursa
Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjat állapít meg két egymást követő tanulmányi
félévre (a 2015./2016. tanév második félévére és a 2016/2017. tanév első félévére).
Felhívja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját, hogy a támogatás átutalásáról az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a 2016. évi Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott ütemterv szerint tanulmányi félévenként gondoskodjék.
Felhívja az ösztöndíjban részesülő hallgatót, hogy köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban
értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt (1381
Budapest, Pf.: 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezni.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni tanulmányok halasztása;
tanulmányi helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási
forma megadásával); tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; személyes adatainak
(születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása esetén.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az
ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki értesítési
kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását
követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat
igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási
intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a
Támogatáskezelő címére jelenthet be. A lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes
ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is
lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még
abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Képviselő-testület a ’’A” és ’’B’’ típusú ösztöndíjasok megítélt ösztöndíját megvonja, és határozatban
rendelkezik a támogatás visszavonásáról, ha a hallgató az ösztöndíj folyósítása alatt elköltözik az
önkormányzat illetékességi területéről. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható
hatállyal hozható meg.
Az ösztöndíj folyósítása - folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül- teljes egészében szünetel
azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.
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.
Az eljárás illetékmentes, az eljárás során költség nem merült fel.
Indokolás
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szempontjairól szóló
Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) 4.2 pontja 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 57.000,-Ft),
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 4.4 pontja szerint az ösztöndíj támogatás további feltétele, hogy a támogatást igénylő
családja nem rendelkezik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
4. § (1) bekezdésben meghatározott mértékű vagyonnal.
Tekintettel arra, hogy fenti pályázók a Szabályzat 4.2 pontjában felsorolt feltételek valamelyikének
megfelelnek, valamint a Szabályzat 4.4 pontja szerint nem rendelkeznek az Szt-ben meghatározott

mértékű vagyonnal, ezért a pályázók részére a Képviselő-testület havi 2.000,-Ft ösztöndíjat állapít meg
10 hónapon keresztül.
Fenti határozat a 2016. évi Általános Szerződési Feltételeken, valamint a Szabályzat 4.2 – 4.4 pontjain,
valamint 5. pontján alapul.
A Szabályzat 4.1 pontja alapján az eljárás lefolytatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az
illetékességet a Szabályzat 2. pontja állapítja meg.
A 2016. évi Általános Szerződési Feltételek 16. §-a, valamint a Szabályzat 4.11 pontja alapján a
fellebbezésnek helye nincs.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (2) bekezdése mondja ki.
A költség- és illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §
12. bekezdése biztosítja.
I. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatok kiadásáról gondoskodjék,
illetve a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott
támogatások összesített adatait.
Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Czibere Béla polgármester
II. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatott pályázók eredeti döntési listáit
a kötelező mellékletekkel együtt jutassa el a Támogatáskezelő részére.
Határidő: 2015. december 11.
Felelős: Czibere Béla polgármester
III. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az "A" típusú ösztöndíjak átutalásáról a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának
Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező ütemterv szerint meghatározott határidőre
intézkedjék.
Határidő: "A" típusú pályázat
2016. január 31. és 2016. augusztus 31.
Felelős: Czibere Béla polgármester

A kivonat hiteles:
Téglás, 2015. november 19.
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