Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2008. (X. 15.) rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
elbírálásának szabályairól

Kunpeszér község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet 18. §-ára – a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre az ösztöndíjra pályázók támogatásának elbírálására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Kunpeszér község területén lakóhellyel rendelkező, az önkormányzathoz pályázatot benyújtó felsőoktatási hallgatókra, illetve felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalokra.
2. §
(1) A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület dönt.
(2) A döntést a Polgármesteri Hivatal készíti elő.
(3) A pályázatot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános
Szerződési Feltételei szerint kell benyújtani.
(4) A pályázati kiírásokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni. A közzétételről a jegyző gondoskodik.
3. §
A döntés során az érvényesen pályázók közül az alábbiakban felsorolt szociális körülmények
között élőket kell előnyben részesíteni a következő sorrendben:
a) akinek családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
összegét nem haladja meg,
b) aki árva vagy félárva,
c) aki valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában folyamatos ellátást
igénylő beteg van,
d) szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas,
e) családjában élő eltartottak száma 3, vagy annál több,
f) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül.
4. §
(1) Az elbírálás során a képviselő-testület kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel jár el.
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(2) A támogatás havi összege nem lehet kevesebb 1.000,- forintnál.
(3) A támogatás folyósításáról a jegyző gondoskodik.
5. §
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26..) Korm. rendelet előírásai, a települési
önkormányzatok számára előírt mindenkori Általános Szerződési Feltételek, valamint a mindenkori pályázati kiírásokban foglalt szabályok az irányadók.
6. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Sipos Gyuláné
polgármester

Palla Tibor
mb.jegyző

Záradék:
Ez a rendelet 2008. október 15. napján kihirdetésre került.

Palla Tibor
mb.jegyző
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