13/2001. ( IX. 21. ) Hev. Ör. rendelet
A felsıoktatásban tanulók Bursa Hungarica ösztöndíjáról
Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bek. alapján a felsıoktatásban tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj
támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Heves Város Önkormányzata a felsıoktatásban tanuló hevesi állandó lakosú, szociálisan
rászoruló fiatalok számára helyi ösztöndíjat alapít az oktatásban való részvétel költségeinek
enyhítése céljából, és csatlakozik a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez.
2. §1 (1) E rendelet hatálya kiterjed azon hevesi állandó lakosú fiatalokra, akik felsıoktatási
hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, a képzésre vonatkozó keretidın belül, teljes idejő (nappali
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı alapképzésben, mesterfokozatot és
mesterfokozatot eredményezı mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsıfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
(2) E rendelet hatálya kiterjed azon hevesi állandó lakosú, az adott tanévben utolsó éves, érettségi
elıtt álló középiskolás, illetve felsıfokú diplomával nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert érettségizett fiatalokra, akik az adott tanévet követı tanévtıl kezdıdıen
felsıoktatási intézmény keretében, teljes idejő (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezı alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsıfokú
szakképzésben kívánnak részt venni.
(3) Nem részesülhetnek támogatásban a rendvédelmi és katonai felsıoktatási intézmények katonai
illetve rendvédelmi képzésben részt vevı hallgatói.
3. § Az ösztöndíj idıtartama:
a) a 2. § (1) bek. - továbbiakban " A " típusú pályázat - esetén 10 hónap, azaz két egymást követı
tanulmányi félév.
b) a 2. § (2) bek. - továbbiakban " B" típusú pályázat - esetén 3 x 10 hónap, azaz hat egymást
követı tanulmányi félév.
(2) A 2. § (1) bek. esetén az ösztöndíj a feltételek ismételt fennállása esetén újrapályázható.
4. § (1)2 Az ösztöndíjak odaítélésérıl évente egy alkalommal a Polgármesteri Hivatal
Közszolgálati és Okmányirodájának elıterjesztése alapján Heves Város Képviselı-testületének
Oktatási, Mővelıdésügyi, Ifjúsági és Sportbizottsága dönt.
(2) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétıl függetlenül történik.
(3)3 A 2. § (2) bekezdés szerint megállapított ösztöndíjak felülvizsgálatáról Heves Város
Önkormányzat Képviselı-testülete Oktatási, Mővelıdésügyi, Ifjúségi és Sportbizottsága az aktuális
pályázatok elbírálásával egyidıben dönt.
(4) A támogatás a 7. § (5) - (7) bek. meghatározott felfüggesztésérıl, illetve megvonásáról a
Mővelıdési és Sportbizottság dönt.
(5) A Bizottság minden határidın belül benyújtott, formailag megfelelı pályázatot érdemben
elbírál és döntését írásban indokolja.
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(6) A benyújtási határidın túl érkezett, valamint a formailag nem megfelelı ( illetve a szükséges
mellékleteket nem tartalmazó ) pályázatokat a Mővelıdési és Sportbizottság a bírálatból kizárja, és
ezen döntésérıl - indoklás mellett - a pályázót írásban értesíti.
(7)4 Heves Város Önkormányzat Képviselı-testülete Oktatási, Mővelıdésügyi, Ifjúsági és
Sportbizottsága az adott év december 6-ig, a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján nyilvánosságra
hozza, a www.heves.hu internetes oldalon közzéteszi a Bursa Hungarica Felsıoktatási
Ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat által nyújtott támogatások összesített adatait, mely
tartalmazza a pályázók, a támogatottak és a nem támogatottak számát- „A” és „B” típusú pályázat
szerinti bontásban-, illetve a megítélt havi támogatás összegét.
(8)5 A pályázó a Mővelıdési és Sportbizottság döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
5. § E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorult az a pályázó, akinek a :
a) családjában az egy fıre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 100%-át nem haladja meg, vagy
b) családjában az egy fıre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 120%-át nem haladja meg, és
- árva, vagy félárva, vagy
- 6krónikus betegségben szenved, fogyatékossággal élı, vagy a családban folyamatos ellátást
igénylı, tartósan beteg vagy rokkant van, vagy
- szülıje/gondviselıje munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, vagy
- szülıje/gondviselıje gyermekét egyedül neveli, vagy
- gyermeket nevel, vagy
- családjában lévı eltartottak száma három, vagy annál több, vagy
- kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült.
6. § (1) A pályázatok benyújtása kizárólag az önkormányzat által a pályázók rendelkezésére
bocsátott őrlapon történhet.
(2) A pályázati őrlap csak a hallgatói jogviszony igazolása ( "A" típusú pályázat esetén), valamint
a pályázó és a vele egy háztartásban élık egy fıre jutó nettó havi jövedelmének összegét igazoló
hivatalos dokumentumok csatolása esetén érvényes.
(3) Érvénytelen az a pályázat, amelyet határidın túl, nem az erre rendszeresített őrlapon,
hiányosan, hibásan kitöltve, ill. a kötelezı és hivatalos mellékletek nélkül nyújtanak be.
7. §7 (1) Az ösztöndíj havi összege a Nemzeti Erıforrás Minisztérium által évente megállapított
maximális összeg 100%-a.
(2) A megállapított ösztöndíjak esedékes részét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági
Irodája egy összegben átutalja az OKM Támogatáskezelı számlaszámára, majd az OKM
Támogatáskezelı továbbutalja az összeget a felsıoktatási intézményeknek, ahonnan megtörténik az
esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a hallgatók részére.
(3) Heves Város Képviselı-testülete a megállapított ösztöndíjak fedezetének biztosítását az "A"
típusú pályázatok esetében két, a "B" típusúak vonatkozásában hat egymást követı tanulmányi
félévre garantálja.
(4) Az ösztöndíjat közvetlen adó és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség nem terheli,
de az adóalapot növelı jövedelemnek számít.
(5) Az ösztöndíj folyósítása teljes egészében szünetel azokban a tanulmányi hónapokban,
amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.
(6) A megállapított ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának
idıtartama alatt nem iratkozik be a felsıoktatási intézménybe, vagy a felsıoktatási intézményben
nem nappali képzésben vesz részt.”
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(7) A megállapított ösztöndíj abban az esetben is megvonásra kerül, ha az ösztöndíjas szociális
rászorultsága már nem áll fenn, illetve, ha a támogatásban részesített elköltözik Heves város
közigazgatási területérıl. Ez utóbbi esetben a határozat csak a meghozatalát követı tanulmányi
félévtıl ható hatállyal hozható meg.
8. § (1) Ezen rendelet 2001. szeptember 17-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Heves, 2001. szeptember 12.

Kontra Gyula sk.
polgármester

Szabó Sándor sk.
jegyzı

