Ecsegfalva Község Önkormányzatának
Bírálati Szabályzata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Osztöndíjrendszer
eljárási rendjének és megállapításának módjára
(a 2020. évi pályázatokra vonatkozóan)
Ecsegfalva Község Önkormányzata a Képviselő-testület 52’20~ 9.(IX.24.) Kt. határozatában
foglalt felhatalmazás alapján
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez a 2020. évre csatlakozott. A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók
számára meghirdetett „A” típusú, valamint a felsőfokú tanulmányokat kezdeni kívánó űatalok
számára meghirdetett „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 Ecsegfalva 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 jogszabályoknak, valamint a pályázati kiírás szerinti feltételeknek.
3. A pályázó szociális helyzetének megítélésekor f~gye1embe kell venni:
a) a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott
bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezők különös tekintettel a
vele együtt eltartott gyermekek számára,- jövedelmi helyzetét.
b) A Testület ösztöndíjat annak a pályázónak állapíthat meg, ahol a pályázó
lakóhelye szerinti lakásban, közös háztartásban élők, a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200%-át nem haladja meg.
-

4. Azonos feltételek esetén a Képviselő-testület előnyben részesíti azt a pályázót, aki:
a) árva vagy félárva,
b) családban lévő eltartottak száma három vagy annál több,
c) gyermeket nevel, egyedül neveli gyermekét,
d) eltartója (szülője) munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül.
5. A pályázatokat az „A” és „B” típusú pályázatok esetén az EPER-Bursa rendszerből
kinyomtatott pályázati űrlapon, írásban, a pályázó által aláírva, a pályázati kiírásban
megjelölt határidőn belül kell benyújtani a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
Ecsegfalvi Kirendeltség szociális ügyintézőj éhez.
6. 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).
7. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Ecsegfalvi Kirendeltsége köteles
gondoskodni arról, hogy a pályázatok minél szélesebb körű nyilvánosságot kapjanak.
és a pályázati részvételhez szükséges tájékoztató anyagok rendelkezésre álljanak.
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8.
A pályázati űrlapok a https:/!www. eper. hu/eperbursa/paly/palybelep. aspx tölthetők le.
II. A pályázattal kapcsolatos határidők
9. A pályázatok meghirdetésének határideje: 2019. október 04.
10. A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 05.
11. A pályázatok elbírálásának határideje: 201 9.december 06.
III. A pályázatok elbírálásának módja
12. A pályázatokat Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban
Testület) a pályázati felhívásban meghatározott határidőre bírálja el. A bizottsági
munka előkészítését a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Ecsegfalvi
Kirendeltség szociális ügyintézője végzi (alaki, tartalmi követelményeknek való
megfelelés, szükség esetén környezettanulmány, szociális szempontú javaslat, Eper
Bursa rendszerben a pályázatokat ellenőrzi).
13. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől f(iggetlenül történik.
14. A határidőn túl benyújtott, valamint a formailag nem megfelelő pályázatokat a
Testület kizárja a bírálatból. A Testület döntéséről és annak indokairól az Eper- Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíti a pályázókat.
15. A Testület e szabályzat 3. pontjaiban meghatározott szociális rászorultság alapján
rangsorolja a pályázókat, és a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeget
figyelembe véve dönt az ösztöndíjban részesülőkről.
16. A Bizottság döntése alapján a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Ecsegfalvi
Kirendeltség szociális ügyintézője gondoskodik a döntési listák elkészítéséről és az
ASZF-ben szerinti továbbításáról.
17. A „B” típusú pályázatok esetében a Testület évente egyszer felülvizsgálja a támogatott
pályázók rászorultságát. A megítélt támogatás visszavonásáról dönt, ha az ösztöndíjas
szociális rászorultsága már nem áll fenn, Vagy ha a támogatásban részesült a szociális
rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál az Önkormányzattal nem működik együtt. A
határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
18. A Testület határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról, ha a támogatásban
részesített az önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. A határozat csak a
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
19.

IV. Az ösztöndíj mértéke, folyósítása
19. Az ösztöndíj alapösszege „A” típusú pályázat esetén: 7,000.-Ft.
„B” típusú pályázat esetén: 7.000.-Ft.
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20. Az ösztöndíj időtartama:
a) „A” típusú pályázat esetében: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév (2019/2020. tanév második (tavaszi), illetve 2020/202 1. tanév első (őszi)
féléve).
b) „B” típusú pályázat esetében: 3 X 10 hónap, azaz hat egymást követő
tanulmányi félév (2020/2021. tanév, 202 1/2022. tanév és a 2022/2023. tanév).
V. Egyéb rendelkezések
21. Az önkormányzat az Ösztöndíj pályázat keretében kizárólag a nyújtott támogatások
összesített adatait („A~ és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban) hozza
nyilvánosságra hirdetőtábláján és a helyi újságban.
22. A pályázó Testület döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásiról és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 5 1/2007. (III. 26.) Korm. rendelet rendelkezései és a Ecsegfalva Köszég
Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2020 évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati kiírásai az
irányadók.
Ecsegfalva, 2019. szeptember 24.

~

Kovács Mária
polgármester
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Záradék:
Ecsegfalva Község Onkormányzat Képviselő-testülete az 53/2019. (IX.24.) Kt. határozattal
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és
megállapításának módjára vonatkozó Bírálati Szabályzatot elfogadta.

