TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályozásáról
Törökszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében és a 12/2001. (IV. 28.) OM rendelet
(továbbiakban: R.) - a BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrıl alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
(1)Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Alapító)
csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
(továbbiakban: ösztöndíjrendszer).
(2) A csatlakozással szociális ösztöndíjat alapított.
2.§
Az évenkénti ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról az Alapító Nyilatkozatot bocsát ki.
3.§
Az Alapító az ösztöndíjrendszerhez való csatalakozással elfogadta „A BURSA HUNGARICA
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerzıdési Feltételei ( továbbiakban: ÁSZF
) a települési önkomrányzatok számára” címő dokumentumot a tárgyévnek megfelelı tartalommal.
4.§
A szociális ösztöndíj elnyerésére az Alapító minden évben az ÁSZF-nek megfelelıen pályázatot ír ki.
5.§
Az Alapító a pályázati eljárás során az ÁSZF-nek megfelelıen jár el.
6.§
(1) Az aktuális évi pályázati forduló ÁSZF-ben meghatározott kötelezı adatokon, mellékleteken túl a
szociális rászorultságot alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat a pályázat elbírálásához a
pályázónak a Pályázati kiírásnak és a Pályázati csomagnak megfelelı tartalommal és formátumban
kell csatolni.
(2) A Pályázati csomag tartalma: Pályázati őrlap, kötelezı mellékletek ( igazolások nyilatkozatok
meghatározása, tartalma és formája ).
7.§
A pályázat benyújtása:
(1) A pályázat benyújtása a Pályázati kiírásban elıírt módon történik.
(2) Hiánypótlásra a pályázat benyújtásának határidejéig van mód.
(3) A hiánypótlás határidejének elmulasztása jogvesztı.
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8.§
(1) A pályázatok elbírálása, rangsorolása a Pályázati kiírás és a Pályázati csomagban meghatározott
igazolások, nyilatkozatok alapján, a „Bírálat szabályai” címő dokumentumnak megfelelıen, valamint
az ÁSZF vonatkozó §-sai alapján történik.
(2) Formahibás a pályázat, ha
a, A Pályázati őrlap, a mellékletek olvashatatlanul, nem tollal ( pl.: ceruzával ), nem
azonosítható módon hiányosan vannak kitöltve ( minden mezıt ki kell tölteni), illetve
benyújtva.
b, A Pályázati őrlapon, a mellékleteken az adatok nem egyeznek meg, a pályázó nem valódi
adatokat ad meg ( pl.. közös háztartásban élık száma, állandó lakcím )
c, Az aláírások lemaradnak.
d, A Pályázati őrlap a mellékletek nélkül kerül benyújtásra, vagy valamely mellélet hiányzik.
e, A pályázó nem az Alapító által kiadott Pályázati csomagon nyújtja be pályázatát. Az Alapító a
Pályázati csomag minden oldalát hivatala pecsétjével lát el.
(3) Az Alapító a határidın túl érkezett és formahibás pályázatokat a bírálatból kizárja.

9.§
(1) A pályázatokat az Alapító Oktatási és Kulturális Bizottsága és a Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottsága ( továbbiakban együtt: Bizottságok ) együttes ülésen rangsorolja, bírálja el, s dönt az
ösztöndíjak odaítélésérıl.
(2) A „B” típusú pályázók szociális rászorultságának felülvizsgálatának eredményérıl is a Bizottságok
együttes ülésükön döntenek.
10.§
(1)Az Alapító minden évben meghatározza az ösztöndíjra fordítható keretösszeget, és a támogatandó
hallgatók maximális létszámát.
(2)Az ösztöndíj „A” típusú pályázó esetén 10 hónapra, „B” típusú pályázó esetén 3 X 10 hónapra
kerül megállapításra.
(3) Az ösztöndíj összege minimálisan hallgatónként havonta 1.000,-Ft, maximális összege 10.000 Ft.
11.§
(1) Az Alapító visszavonja a támogatás folyósítását, ha a pályázó Törökszentmiklós illetékességi
területérıl elköltözik, állandó lakóhelye megszőnik és/vagy az ösztöndíj folyósításának idıtartama
alatt az ösztöndíj feltételeinek ( pl.: bejelentési kötelezettségét elmulasztja, hallgatói jogviszonya
megszőnik ) – a felsıoktatási intézmény vizsgálata és az Alapkezelı visszaigazolása alapján - nem
felel meg.
(2) „A” típusú pályázónak az ösztöndíj folyósítása évének augusztus 1-ig a rendelet 1. sz.
mellékletében szereplı nyilatkozat benyújtásával, „B” pályázónak az ösztöndíj folyósításának idején (
3X10 hónap ) augusztus 1-ig, illetve november 1-ig a rendelet 2. sz. mellékletében szereplı
nyilatkozat benyújtásával, igazolja, hogy állandó lakóhelye Törökszentmiklós közigazgatási területén
van.
(3) Amennyiben az ösztöndíjas a (2) bekezdésben meghatározott határidıig és módon nem igazolja
állandó lakóhelyét, illetve a hiánypótlási felszólításban megjelölt határidıt is elmulasztja, akkor az
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ösztöndíjat a Bizottságok együttes ülésükön határozattal, a határozat meghozatalát követı tanulmányi
félévtıl visszavonja.
(4) A döntésérıl az Alapkezelıt és az ösztöndíjas felsıoktatási intézményét is értesíti.
12.§
(1)Az Alapító az ÁSZF elıírásának megfelelıen a „B” típusú pályázók szociális rászorultságát minden
évben egyszer felülvizsgálja.
(2) A felülvizsgálat dokumentációja megegyezik az adott évben ( pl.:2012.) kibocsátott Pályázati
csomag tartalmával. A Pályázati csomag elnevezése „Felülvizsgálati dokumentáció „B”-re módosul.
(3) A „Felülvizsgálati dokumentáció B” az Alapító minden év június 15-ig megküldi az
ösztöndíjasnak, aki azt kitöltve, a meghatározott mellékletekkel felszerelve július 15-ig visszaküldi.
(4) A felülvizsgálat, a bírálat megegyezik az aktuális év pályázati fordulójában szabályozott és
alkalmazott móddal.
(5) Az ösztöndíj folyósításának idıszakában a 24/2011. ( X.14. ) ÖR. rendelkezései irányadóak.
13.§
(1) Törökszentmiklós Város honlapján ( www.torokszentmiklos.hu ) közzé kell tenni a Pályázati kiírás
A;B-t, az ÁSZF-t, A szociális rászorultság szempontjai és igazolásának módja, a Bírálati
szempontokat, a 24./2011. ( X. ) ÖR-t.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt dokumentumoknak letölthetınek és írásvédettnek kell lenni.
14.§
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti a 21/2004. ( V.07. ) ÖR.

Törökszentmiklós, 2011. október 14.

Dr. Juhász Enikı s. k
polgármester

Dr. Papp Antal
jegyzı
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1. sz. melléklet a 24./2011. (X. 14.) számú önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT „A” típus
állandó lakcímrıl
Alulírott ______________________ (név) _______________________________________________
_______________________ (lakcím) ___________________________________________________
(születési
hely,
idı)
___________________________________________
(anyja
neve)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(felsıoktatási intézmény neve, címe, kar, szak, szakpár, tagozat) nyilatkozom, hogy az ösztöndíj
folyósításának idıszakában (2012. év) állandó lakcímem Törökszentmiklós közigazgatási területén
van.
Hozzájárulok adataim kezeléséhez és ellenırzéséhez.
Nyilatkozatomat büntetıjogi felelısségem tudatában tettem.
Törökszentmiklós, 2012. ……………..
_________________________________
Pályázó aláírása
(kiskorú pályázó esetén gondviselıje is)
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2. sz. melléklet a 24./2011. (X. 14.) számú önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT „B” típus
állandó lakcímrıl
Alulírott ______________________ (név) _______________________________________________
_______________________ (lakcím) ___________________________________________________
(születési
hely,
idı)
___________________________________________
(anyja
neve)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(felsıoktatási intézmény neve, címe, kar, szak, szakpár, tagozat) nyilatkozom, hogy az ösztöndíj
folyósításának idıszakában (2012/2013-as tanévtıl a 2014/2015-ös tanévig) állandó lakcímem
Törökszentmiklós közigazgatási területén van.
Hozzájárulok adataim kezeléséhez és ellenırzéséhez.
Nyilatkozatomat büntetıjogi felelısségem tudatában tettem.
Törökszentmiklós, 2012. ……………..
_________________________________
Pályázó aláírása
(kiskorú pályázó esetén gondviselıje is)

