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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. szeptember 29-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült
jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a 2012. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásra

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

321/2011.(IX.29.) KT határozat
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeinek elfogadásával
csatlakozik a 2012. évi ösztöndíjrendszerhez, s felhatalmazza a
Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, a pályázati eljárás
lefolytatására.

 A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat helyi bírálati szempontjait
az alábbiakban határozza meg:

A szociális rászorultság objektív vizsgálata érdekében –
esetlegesen, szükség szerint környezettanulmány lefolytatása mellett –
az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

A pályázó:
 rossz anyagi körülmények között él, az egy főre jutó havi jövedelme

a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb (a hatályos jogszabály által
meghatározott) összegének kétszeresét nem haladja meg,

 árva vagy félárva,
 családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több,
 gyermeket nevel,
 egyedül neveli gyermekét,
 valamely tartós betegségben szenved, rokkant vagy a családban

folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,
 eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,



 állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul,
 nem részesül kollégiumi ellátásban.

A pályázat benyújtásakor a szociális rászorultságot MINDEN
ESETBEN dokumentumokkal kell igazolni az alábbiak szerint:
 a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó (1993. évi

III.tv.4.§.(1)bek.a) pontja, valamint a személyi jövedelemadóról
szóló 1995.évi CXVII.törvény szerinti) jövedelmének (ideértve a
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes
jövedelmet is!) utolsó 6 havi forint összege (APEH szja,
munkáltatói jövedelem igazolás,  gyermektartás, családi pótlék,
árvasági, özvegyi nyugdíj jogosultságát és összegét igazoló
dokumentumok). Jövedelem az a bevétel is, amely után az
egyszerűsített vállalkozói adóról, ill. az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, ill.
hozzájárulást kell fizetni.

 a pályázó és közvetlen hozzátartozójának – testvér(ek) – EREDETI
tanulói és/vagy hallgatói jogviszonyának igazolása, 0-5 év közötti
testvér esetében születési anyakönyvi kivonat másolata,

 a pályázó által eltartott, és/vagy közvetlen hozzátartozójának
(testvér), kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonata

 tartós betegség, rokkantság igazolására orvosi szakbizottság
határozata.

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a
2012. évre 1.000.000.- Ft támogatási összeget állapít meg. Felkéri
a Polgármestert, hogy az 1.000 000 Ft előzetes kötelezettség
vállalást a 2012. évi önkormányzati költségvetésbe, illetve  szükség
szerint az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe építse be.

Határidő:  2011. október 14.
Felelős:  Rogán László polgármester

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                       jegyző
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