Rábapaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Szabályzata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2023. évi fordulójához
Rábapaty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára
meghirdetendő „A” típusú, valamint a felsőfokú tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára meghirdetendő „B” típusú pályázatok elbírálására az alábbi szabályzatot alkotja.
I. Pályázati követelmények
1. Ösztöndíjban kizárólag azok a szociálisan rászoruló pályázók részesülhetnek, akik magyar
állampolgárok és állandó lakóhelyük Rábapaty község területén van.
2. Ösztöndíjat elsősorban azok a szociálisan rászoruló pályázók kaphatnak, akik felsőoktatási
intézményben tanulmányokat folytatnak, illetve tanulmányokat kívánnak kezdeni,
megfelelnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra vonatkozó hatályos
jogszabályok valamint a pályázati kiírás szerinti feltételeknek és a pályázó által is lakott közös
háztartásban élők egy főre eső havi nettó átlagjövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum négyszeresét nem haladja meg.
Indokolt esetben az ösztöndíj a fenti jövedelemhatár túllépése esetén is megállapítható.
3. A pályázatokat az „A” és „B” típusú pályázatok esetén a bírálati szabályzat 1. számú
mellékletét képező pályázati űrlapon, írásban, a pályázó által aláírva, a pályázati kiírásban
megjelölt határidőn belül kell benyújtani az Önkormányzathoz .
4. A pályázónak pályázata mellékleteként csatolni kell a szociális rászorultságot igazoló
dokumentumok másolatát (igazolás, a pályázó és a vele egy háztartásban élők hivatalos
kereseti, vagy nyugdíj igazolását, szükség esetén a születési anyakönyvi kivonat másolatát,
halotti anyakönyvi kivonat másolatát, orvosi igazolást, egyéb szociális rászorultságot tanúsító
igazolást). A havonta rendszeresen mérhető jövedelmekről a pályázat benyújtását megelőző
hónap jövedelméről, a nem havi rendszerességgel szerzett, valamint a vállalkozásból
származó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 12 hónap alatt
szerzett jövedelemről kell igazolást csatolni.
5. A pályázati űrlapok a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen
érhetők el.
II. A pályázattal kapcsolatos határidők
6. A pályázatok meghirdetésének határideje legkésőbb: 2022. október 3.
7. A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 3.
8. A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. december 5.
III. A pályázatok elbírálásának módja
9. A pályázatokat Rábapaty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati
felhívásban meghatározott határidőre bírálja el.
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10. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
11. A határidőn túl benyújtott, valamint a formailag nem megfelelő pályázatok a bírálatból
kizárásra kerülnek. Az elutasító döntést a képviselőtestület írásban köteles indokolni.
12. A Képviselő-testület rangsorolja a pályázókat és a rendelkezésre álló költségvetési
keretösszeget figyelembe véve dönt az ösztöndíjban részesülőkről.
IV. Az ösztöndíj mértéke
13. Az ösztöndíj legkisebb összege „A” típusú pályázat esetén: 2.500.-Ft.
„B” típusú pályázat esetén: 1.000.-Ft.
V. Egyéb rendelkezések
14. A pályázat eredménye nyilvános. Az önkormányzat az Ösztöndíjpályázat keretében
kizárólag a nyújtott támogatások összesített adatait („A” és „B” típusú támogatottak szerinti
bontásban) hozza nyilvánosságra hirdetőtábláján.
15. A pályázó Rábapaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése ellen
fellebbezéssel nem élhet.

16. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet
rendelkezései az irányadók.
Záradék:
Ezt a szabályzatot Rábapaty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2022. (IX.
26.) számú határozatával hagyta jóvá.
Rábapaty, 2022. szeptember 26.

Dugovics Balázs s.k.
polgármester

Dr. Holló András s.k.
jegyző

