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Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálására

1.) A Polgármesteri Hivatal a benyújtott pályázatokat érkezési sorrendben beiktatja.

2.) A kirendeltségvezető a beérkezett pályázatokat csoportosítja „A” és „B” típus szerint.
Megvizsgálja, hogy megfelelnek-e a tartalmi és formai követelményeknek. A határidőn
túl, nem megfelelő formában vagy hiányosan benyújtott pályázatokat elkülöníti. 

3.) A kirendeltség-vezető az eredeti pályázatokat és mellékleteit, valamint a „Bírálati lap”-
okat a pályázati határidő lejártát követően a képviselő-testületi ülésre előkészíti.

4.) A  képviselő-testület  a  határidőn  túl,  nem  megfelelő  formában,  vagy  hiányosan
benyújtott pályázatokat a bírálásból kizárja, és a kizárást írásban indokolja.

5.) A képviselő-testület minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot
érdemben elbírál és döntését írásban indokolja. A döntéshozatalnál figyelembe veszi a
Kulturális és Szociális Bizottság javaslatát.

6.) Az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi  eredményre tekintet  nélkül,  kizárólag a  pályázó szociális  rászorultságát
kell mérlegelni.

A támogatott pályázatokat a képviselő-testület rangsorolja.

7.) A képviselő-testület személyenként havi 1.000 Ft-tól 8.000 Ft-ig terjedő támogatást
állapíthat meg.

„A” típusú pályázat esetén:   két egymást követő félév = 10 x 1.000-8.000 Ft-ig

„B” típusú pályázat esetén:   hat egymást követő félév = 3 x 10 x 1.000-8.000 Ft-ig

8.) A  képviselő-testület  a  rangsor  és  támogatás  megállapításánál  a  következő
szempontoknak megfelelő pályázatokat részesíti előnyben:
- pályázó családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át
- pályázó családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több,
- pályázó szülei elváltak vagy különváltak, árva vagy félárva, állami gondozott

vagy gyámolt,
- pályázó önfenntartó,
- pályázó házas, gyermeket nevel,
- pályázó fogyatékossággal élő, vagy a családjában tartósan beteg vagy rokkant

van,
- pályázó családjában munkanélküli van,
- pályázó az állandó lakóhelyétől távoli felsőoktatási intézményben tanul,
- pályázó nem részesül kollégiumi ellátásban.

9.) A „B” típusú pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követő
tanulmányi  félévre  történő  folyósítását  a  képviselő-testület  garantálja.  A támogatás
csak abban az esetben vonható vissza, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már
nem áll fenn.

10.) A képviselő-testület a Bursa Pályázati kiírásban foglalt időpontig az Önkormányzat
hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza az általa nyújtott támogatások összesített adatait
„A”  és  „B”  típusú  támogatottak  szerinti  bontásban  a  pályázók  és  a  támogatottak
számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét.
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