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308/2008. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 51/2007. 
(III.26.) Korm.rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjéről és megállapításának módjáról 
szóló szabályzatot a határozat mellékleteként jóváhagyja. 
 
Határidő: 2008. október 01.  
Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik : 

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály  
 Gazdasági Osztály                  
A  határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit  polgármester  
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 

  

K.m.f. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Németh Mónika s. k. 
            polgármester                  jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 
Abony, 2008. szeptember 26. 
 
 
Farkasné Fazekas Mária 
      jkv. 
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Abony Város Önkormányzatának 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

eljárási rendjének és megállapításának módjára 
 

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálására az alábbi szabályzatot alkotja. 
 

I. Pályázati követelmények 

 
1) Ösztöndíjban kizárólag azok a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló 

pályázók részesülhetnek, akiknek állandó lakóhelyük Abony Város területén 
van, akik felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatnak, illetve 
tanulmányokat kívánnak kezdeni és megfelelnek a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra vonatkozó hatályos jogszabályok 
valamint a pályázati kiírás szerinti feltételeknek. 

 
 

2) A pályázatokat az „A” és „B” típusú pályázatok esetén a bírálati szabályzat 3/A 
vagy 3/B számú mellékletét képező pályázati űrlapon, írásban, a pályázó által 
aláírva, a pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül kell benyújtani a 
Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
ügyintézőjéhez. 

 
3) A pályázónak pályázata mellékleteként csatolni kell a szociális rászorultságot 

igazoló dokumentumok másolatát a pályázati kiírás tartalmának megfelelően. 
 

4) A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb 
módon közzé kell tenni. 

 
5) Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala köteles gondoskodni 

arról hogy a pályázati részvételhez szükséges űrlapok és egyéb tájékoztató 
anyagok rendelkezésre álljanak. A pályázati űrlapok a Humán 
Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályon vehetők át. 

 
 

II. A pályázattal kapcsolatos határidők 
 
 

6) A pályázatok kiírásának határideje: 2008. október 1. 
 

7) A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 31. 
 

8) A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. november 24. 
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III. A pályázatok elbírálásának módja 

 
9) A pályázatokat Abony Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága illetve  Oktatási, Sport és Kulturális Bizottsága (továbbiakban: 
Szociális  Bizottság és Oktatási Bizottság) a pályázati felhívásban 
meghatározott határidőre bírálja el. A bizottsági munka előkészítését a hivatal 
Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztálya végzi (alaki, tartalmi 
követelményeknek való megfelelés, szükség esetén környezettanulmány, 
szociális szempontú javaslat). 

 
10) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó 

tanulmányi eredményétől függetlenül történik. 
 

11) A határidőn túl benyújtott, valamint a formailag nem megfelelő pályázatokat 
Abony Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága és Oktatási Bizottsága 
kizárja a bírálatból. Elutasító döntését írásban köteles indokolni. 

 
12) A Szociális Bizottság és az Oktatási Bizottság minden határidőn belül 

benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál és döntését 
írásban indokolja. 

 
13)  Abony Város Önkormányzatának Szociális  Bizottsága és Oktatási Bizottsága 

rangsorolja a pályázókat, és a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeget 
figyelembe véve dönt az ösztöndíjban részesülőkről. 

 
14) A Szociális Bizottság és az Oktatási Bizottság határozata alapján a 

Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztálya 
gondoskodik a Bírálati Lapok kitöltéséről. 

 
15) A „B” típusú pályázatok esetében a Szociális  Bizottság és az Oktatási 

Bizottság 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. 

 
16) A Szociális Bizottság és az Oktatási Bizottság 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. 

 
IV. Az ösztöndíj mértéke, folyósítása 

 
17) Az ösztöndíj alapösszege „A” típusú pályázat esetén: 1.000.-Ft. 

          „B” típusú pályázat esetén: 1.000.-Ft. 
 

 A Szociális Bizottság és az Oktatási Bizottság a körülmények mérlegelésével 
az egyes pályázóknak az ösztöndíj alapösszegének többszörösét is 
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odaítélheti úgy, hogy a támogatás összege a jogszabályi feltételeknek 
megfeleljen. 

 
18) Az ösztöndíj folyósításának  időtartama: 

a. „A” típusú pályázat esetében: 10 hónap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév ( az elbíráláskori tanév második és az azt követő 
tanév első féléve) 

b. „B” típusú pályázat : 3-szor 10 hónap, azaz 6 egymást követő 
tanulmányi félév ( az elbírálási évet követő tanév és az azt követő 2 
tanév) 

 
V. Egyéb rendelkezések 

 
19) A pályázat eredménye nyilvános. Az önkormányzat az Ösztöndíjpályázat 

keretében kizárólag a nyújtott támogatások összesített adatait („A” és „B” 
típusú támogatottak szerinti bontásban) hozza nyilvánosságra hirdetőtábláján 
és a helyben szokásos egyéb módon. 

 
20) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az Általános Szerződési 

Feltételek és a pályázati kiírás tartalmának megfelelően döntéséről és annak 
indokairól értesíti a pályázókat.  

 
21) A pályázó a Szociális Bizottság és az Oktatási Bizottság döntése ellen 

fellebbezéssel nem élhet. 
 

22) A Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály a kitöltött bírálati lapokról 
és a benyújtott kötelező mellékletekről másolatot készít az irattár számára. A 
támogatott pályázók bírálati anyagát az Általános Szerződési Feltételek és a 
pályázati kiírás tartalmának megfelelően elküldi az illetékes megyei 
önkormányzat részére illetve a nem támogatott és az elbírálásból kizárt 
pályázat Bírálati anyagát elküldi az OKM Támogatáskezelő részére. 

 
23) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az 51/2007. (III. 26.) 

Kormányrendelet rendelkezései, az Általános Szerződési feltételek és a 
pályázati kiírás az irányadók. 

 
 
Abony, 2008. szeptember 17. 
 
 
 
             Romhányiné Dr. Balogh Edit 
            polgármester 

 


