
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2006.(IX.26.) rendelete  

a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról 
 
 
1. § 
 

(1) A támogatás célja, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzata a nappali felsőoktatásban 
tanuló szociálisan hátrányos helyzetű cserszegtomaji fiatalok számára a továbbtanulással 
összefüggő költségeket enyhítse. 

(2) 1Cserszegtomaj Község Önkormányzata, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében, az önkormányzat költségvetésének terhére ösztöndíj 
támogatásban részesíti Cserszegtomaj község közigazgatási területén állandó bejelentett 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási intézményben tanuló 
hallgatókat, akik a pályázati kiírásban és e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek. 

 
2. §2 
 

 

3. § 
 

A rászorultságot tekintve az alábbiak szerint kell eljárni: 
 

1) 3Támogatásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó nettó 
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja 
meg, és megélhetést biztosító vagyona nincs. 

 
2) Nem tekinthető szociálisan rászorultnak az a személy, akinek tulajdonában olyan ingatlan, 

jármű, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz, továbbá vagyoni értékű jog van, 
amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének az ötvenszeresét meghaladja.  

 
3) 4Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy, család 

életvitelszerűen, tartósan lakik, továbbá a személy/család használatában álló 1 db 
személygépjármű.  

 
4) 5Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

4.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
5) 6 
 

4. § 

                                                 
1 Módosította a 18/2014.(XI.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. november 07-től. 
 
2 Hatályon kívül helyezte a 18/2014.(XI.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. november 07-től. 
3 Módosította a 16/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. szeptember 15-től. 
 
4 Módosította a 14/2010.(IX.23.) számú rendelet. Hatályos: 2010. szeptember 25-től. 
5 Módosította a 18/2014.(XI.06.) számú rendelet. Hatályos: 2014. november 07-től. 
6 Hatályon kívül helyezte a 18/2014.(XI.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. november 07-től. 
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Önhibának minősül az a felróható magatartás (hiányosság, mulasztás vagy körülmény), 
melynek a következtében a pályázó hallgatói jogviszonya megszakad, így különösen, ha: 

a) a vizsgakötelezettségeinek nem tesz eleget, 
b) a pályázó tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, óráit nem látogatja, 
c) fegyelmi vagy más vétség miatt eltanácsolják, illetve kizárják. 

 
5. § 

 
(1) Az ösztöndíj pályázati kiírás közzétételéről Cserszegtomaj Község Polgármestere 

gondoskodik. 
  
(2) 7A pályázatot az önkormányzat által kért, kötelező mellékleteivel együtt a pályázó az 

önkormányzat Polgármesteri Hivatalához papíralapon (nyomtatott formában) nyújtja be. 
 

(3) 8Ügyintézési határidő: a 2004. évi CXL. tv. 33. § (1)-(9) bekezdései, valamint az 
Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzítettek szerint. 

 
(4) 9Az „A” típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelező melléklete a 

felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás.  
 
(5) A „B” típusú pályázat esetén a pályázó az űrlapon köteles megadni az adott évi 

felsőoktatási felvételi tájékoztató alapján azon intézmények, karok és szakok/szakpárok 
teljes nevét, melyekhez jelentkezését be kívánja nyújtani. 

 
(6) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles a maga, valamint családjában, 

háztartásában élők személyi adatairól, jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, 
valamint a jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó adatokat, bizonyítékokat a 
pályázat mellékletét képező vagyon-, és jövedelemnyilatkozat formanyomtatványokhoz 
becsatolni. 

 
(7) A jövedelem számításához felhasználható bizonyítékok az alábbi szabályozás szerint 

fogadhatók el:  
 

1. A jogosultsági feltételek közül:  
a) a nappali tagozaton tanulás tényét, illetve az esetleges tanulmányi ösztöndíj 

összegének nagyságát a tanintézet igazolásával,  
b) elvált szülők esetén a saját háztatásban tartást, a kiskorú elhelyezését is 

rendező jogerős bírósági határozattal kell bizonyítani.  
 
2. 10A jövedelem számításához felhasználható bizonyítékok:  

                                                 
7 Módosította a 18/2014.(XI.06.) számú rendelet. Hatályos: 2014. november 07-től. 
 
8 Módosította a 18/2014.(XI.06.) számú rendelet. Hatályos: 2014. november 07-től. 
9 Módosította a 18/2014.(XI.06.) számú rendelet. Hatályos: 2014. november 07-től. 
 
10 Módosította a 18/2014.(XI.06.) számú rendelet. Hatályos: 2014. november 07-től. 
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a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónapról kiadott munkáltatói igazolás, 

b) munkanélküli járadék esetén az azt megállapító határozat, megszűnés esetén 
a megszüntető határozat, 

c) a társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, magánnyugdíj 
biztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását 
megelőző hónapokban kifizetett ellátás igazoló szelvénye, 

d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása a 
kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó 
alapjáról, 

e) a Hivatal nyilvántartásaiban szereplő támogatás összegei, 
f) adott támogatási formáknál az előző havi számlával igazolt rezsiköltségek, 
g) a kétséges jövedelemigazolás esetén – az érdemi döntés meghozatalához – 

környezettanulmányt kell végezni. Ebben az esetben a jövedelmi viszonyok 
mellett a döntés alapján a környezettanulmány megállapításai képezhetik. 

 
(8) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján a pályázó tanulmányi 

eredményétől függetlenül történik. 
Támogatásban azok a felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni 
kívánó/folytató hallgatók részesülnek, akik megfelelnek a szabályozott feltételeknek. 
 

6. §  
 

A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki: 
1. árva vagy félárva, 
2. valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában folyamatos ellátást 

igénylő beteg van, 
3. szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas, 
4. gyermeke van, 
5. családjában lévő eltartottak száma 3 vagy annál több, 
6. kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült. 

 
7. § 
 

(1) A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. 
 
(2) A határidőn belül benyújtott, előírások szerinti feltételeknek megfelelő pályázatot 

előterjesztő pályázó minimum 5.000,- Ft havi támogatásban részesül. A megítélt havi 
támogatás összegének 100,- Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lenni. 

(3) Ösztöndíjban nem részesülhet az a hallgató, aki más önkormányzat hasonló célú 
ösztöndíját elnyerte. 

(4) A fellebbezés a 2004. évi CXL Tv. 108. § (1) bekezdése szerint.  
(5) A pályázatot elbíráló szerv a támogatás megállapításáról egyszerűsített határozatot hoz. 
(6) 11A Képviselő-testület döntését követően az Önkormányzat az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési 
Feltételei szerint jár el. 

 

 

                                                 
11 Módosította a 16/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. szeptember 15-től. 
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8. § 
 

Az ösztöndíj igénybevételének és folyósításának szabályai 
 

(1) „A” típusú pályázat esetén: 
a) Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz 2 egymást követő tanulmányi félév. 
b) Az ösztöndíj folyósítása márciusban kezdődik, és csak azokban a hónapokban 

kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott 
hallgatója a felsőoktatási intézménynek, melynek tényét hitelt érdemlően 
igazolnia kell. 

c) Az ösztöndíj folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói 
jogviszonya az adott tanév második félévében megfeleljen a pályázati 
kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel 
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 

d) Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 
e) A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás 

visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített a települési 
önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. A határozat csak a 
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 

 
(2) „B” típusú pályázat esetén: 

a) Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi 
félév. 

b) Az ösztöndíj folyósításának kezdete a pályázat kiírását követő tanév első 
féléve. 

c) Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a 
pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási 
intézménynek, melynek tényét minden év szeptember 30. napjáig az intézmény 
által kiállított hivatalos iskolalátogatási igazolással köteles igazolni. 

d) A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer 
jogosult és köteles felülvizsgálni. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők 
számára megítélt támogatást a települési önkormányzat határozattal 
visszavonhatja, ha a felülvizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális 
rászorultsága már nem áll fenn. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális 
rászorultságának vizsgálata 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. A határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.  

e) A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás 
visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített a települési 
önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. A határozat csak a 
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 

f) Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a 
támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” 
típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. 

 



 5 

(3) 12A megítélt ösztöndíjak összegét az Önkormányzat tanulmányi félévenként előre, a 
Minisztérium által kibocsátott, aktuális ÁSZF-ben meghatározott ütemtervben megjelölt 
határidőre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
bankszámlájára köteles egy összegben átutalni. Az ösztöndíjat a hallgatói juttatásokat 
kifizető intézmény folyósítja a hallgatónak. 

 

9. § 
 

(1) A rendelet hatályba lépésének napja: 2006. szeptember 27. 
(2) A rendelet kihirdetésének napja: 2006. szeptember 27. 
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/2005.(IX.26.), 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról szóló 
rendelete. 

 

 

Cserszegtomaj, 2006. szeptember 26. 
 

 

Gyuk János sk.              dr. Kaszás Tamás sk. 
 polgármester              jegyző 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva 2014. november 06-án. 
 
Cserszegtomaj, 2014. november 06. 
 
 
 dr. Milus Lajos sk. 
 jegyző 

                                                 
12 Módosította a 18/2014.(XI.06.) számú rendelet. Hatályos: 2014. november 07-től. 
 


