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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete 

a Bucsai középiskolai ösztöndíj pályázatról  

 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10.§ (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdése a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Térségi együttműködés a 

humán kapacitások fejlesztéséért” című pályázat vonatkozásában Bucsa Község 

Önkormányzata (Továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén állandó 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, magyar állampolgársággal 

rendelkező természetes személyre (továbbiakban: pályázó, támogatott), aki nappali 

tagozaton hazai középiskolai intézményben tanulói jogviszony keretében folytatja 

tanulmányait. Pályázatot nyújthat be a Bucsai középiskolai ösztöndíj pályázat 

(továbbiakban: ösztöndíj) keret terhére. 

(2) Kiskorú vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes, valamint cselekvőképtelen 

pályázó nevében a törvényes képviselője jár el. 

 

2.§ 

Ösztöndíj támogatás feltétele 

 

 

(1) Az ösztöndíj odaítélésének feltételei: 

-állandó bucsai lakóhely, 

-magyar állampolgárság 

-utolsó lezárt félév súlyozatlan átlaga meghaladja a 3,5-öt, 

-az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója a 

pályázatban megjelölt intézmények, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- ha a pályázó tanulmányi átlaga 4,0 feletti 

- az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori 

nyugdíjminimum háromszorosát. 

(2) Az ösztöndíj összege a 2018/19-es tanév II. félévében és a 2019/20-as tanév I. 

félévében februártól júniusig (5 hónap) és szeptembertől januárig (5 hónap) terjedő 

időszakra 10.000.- Ft/hónap összegben egy összegben kerül folyósításra.  

(3) Az I. félév ösztöndíja 2019. április 6. napjáig, a II. félév ösztöndíja 2019. október 4 

napjáig kerül folyósításra. Az ösztöndíj utalása a Támogatott, illetve törvényes 

képviselő által megadott folyószámlára történik. 

(4) Az ösztöndíj kizárólag az aktív tanulói vagy hallgatói jogviszony időtartama alatt 

folyósítható. 

(5) Az Önkormányzat az ösztöndíj forrását az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán 

kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” című európai 

uniós projekt terhére biztosítja. 
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3.§ 

Az ösztöndíj pályázati felhívás és elbírálása 

 

(1) Az ösztöndíj pályázati felhívásának elkészítése és a benyújtott pályázatok elbírálása a 

Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság feladatkörébe tartozik. 

(2) A pályázati felhívás az önkormányzat honlapján kerül meghirdetésre. 

(3) A pályázati felhívás az alábbiakat tartalmazza: 

- a pályázók körének pontos megjelölése, 

- az elnyerhető ösztöndíj összege, időtartama és feltételei, 

- a pályázat benyújtásának módja és határideje, 

- a pályázat elbírálásának rendje és határideje, 

- a maximálisan támogatható pályázatok száma, 

- a rendelkezésre álló forrás keretösszege, 

- tájékoztatást arról, hogy a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a 

benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot kiíró EFOP 3.9.2-

16-2017-00041 „Térségi együttműködés a humán kapacitások fejlesztéséért” az 

ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése 

céljából, valamint a pályázat során felmerülő egyéb kötelező adatszolgáltatáshoz 

kapcsolódóan is az ösztöndíj időtartama alatt azt kezelje, arról nyilvántartást 

vezessen. 

(4) Pályázni a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati űrlap benyújtásával az abban 

meghatározott, kötelező dokumentumok csatolásával lehet.  

(5) A pályázati űrlaphoz csatolni kell: 

a) a pályázó lakcímkártyájának másolatát, 

b) az iskolalátogatási igazolást az aktuális félévi tanulói jogviszonyról, 

c) az egy háztartásban élők egy főre jutó előző havi jövedelmének igazolását, 

d) az utolsó lezárt félév tanulmányi eredményének iskola által hitelesített másolata 

e) továbbá e rendelet 1.-2. mellékletét kitöltve, aláírva. 

(6) Az e rendelet szerinti jognyilatkozatok megtételére a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

(7) Az ösztöndíj odaítéléséről a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság a 

pályázati felhívásban rögzített elbírálási határidőig dönt és a döntésről postai úton 

megküldött levélben értesíti a pályázókat. 

(8) A pályázati adatlap és a mellékletek kizárólag elektronikusan a bucsa@bucsa.hu e-

mail címen nyújthatóak be. 

(9) Az ösztöndíj odaítélése a pályázati kritériumoknak való megfelelés esetén sem 

automatikus. A pályázati forrás miatt rendelkezésre álló keretet meghaladó pályázó 

esetén, a pályázatok érkezési sorrendje (e-mailek beérkezése) dönti el, hogy ki 

támogatható még a keretből.  

 

4.§ 

Az ösztöndíjban részesülő személy kötelezettsége 

 

(1) Köteles az ösztöndíjban részesülő: 

- tanulói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor megjelölt 

oktatási intézményben a pályázatban megjelölt szakon vagy szakirányon 

tanulmányait megszakítás nélkül folytatni, 

- a tanuló szülője, illetve törvényes képviselője, az ösztöndíjjal érintett tanulmányi 

időszakok alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul 

(de legkésőbb 5 napon belül) írásban értesíteni az önkormányzatot, 

mailto:bucsa@bucsa.hu
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Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az 

alábbi adatok változásakor: 

a) tanulmányok helyének megváltozása, (az új intézmény megnevezésével) 

b) személyes adatok változása (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím)  

(2) A Pályázónak az alábbi kötelező vállalásokat kell teljesíteni: 

a) az ösztöndíj odaítélésével párhuzamosan be kell kapcsolódniuk az 

ösztöndíjpályázat kapcsán kialakított helyi szereplők által megvalósított helyi 

önkéntes programokba az 1. melléklet szerinti nyilatkozat megtételével. 

 

5.§ 

Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése 

 

 

(1) Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni és a Támogatottat a folyósított 

ösztöndíj teljes összegének vagy arányos részének 30 napon belül történő 

visszafizetésére kell kötelezni, ha a támogatott: 

a) tanulói jogviszonya megszűnik, 

b) ha a tanulói jogviszony igazolási kötelezettségének, vagy adatszolgáltatási 

kötelezettségének nem tesz eleget, 

c) a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen 

módon megtévesztette, vagy 

d) az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri. 

(2) Az ösztöndíj visszafizetéséről a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

dönt. Különös méltánylást érdemlő esetben a Pályázó erre irányuló kérelme esetén a 

Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság engedélyezheti az összeg 

részletekben történő visszafizetését. 

(3) A kérelmet az egyösszegű visszafizetés elrendeléséről szóló döntés kézhezvételétől 

számított 15 napon belül kell benyújtani. A kérelem benyújtására nyitva álló határidő 

jogvesztő. 

 

6.§ 

Záró rendelkezések 

 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Kláricz János                                                    Dr. Nagy Éva 

polgármester                                                          jegyző 

 

 

E rendelet 2019. február 28. napján került kihirdetésre 

 

 

                                                                           Dr. Nagy Éva 

                                                                                 jegyző  
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1. melléklet 

 

HELYI SZEREPLŐK ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT 

HELYI ÖNKÉNTES PROGRAMOK 

 

Bucsa Község Önkormányzata az EFOP-3.9.2-16-2017-00041 „Térségi együttműködés a 

humán kapacitások fejlesztéséért” pályázat keretein belül helyi önkéntes programok 

rendezéséttervezi, mely programok fő célcsoportját a helyi ifjúság jelenti. Fontos kialakítani a 

helybenlakó fiatalokban a lakóhelyi kötődést, a közös munka, a közösen megvalósított 

feladatokinspiratív erejét felhasználva. A fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha 

elsőmunkahelyi gyakorlatukat segítő környezetben végzik, ahol a felelősséget még mások 

viselikhelyettük. A fiatalok körében növekvő tartós munkanélküliség tendenciáit figyelembe 

vévemég nagyobb a társadalmi felelősség: sokan karrierjük első állomásaként 

passzivitásbakényszerülnek. A cél önkéntes programok szervezése a célterületen, amelyek 

keretébenalkalmanként minimum 2 fő részt vesz önkéntesként vagy egyéb fogadó 

szervezetmunkájában, vagy egy központi program tevékenységeiben. A résztvevők az 

önkéntesprogramokról részletesebb tájékoztatást, az adott program indulásakor kapnak. 

 

Alulírott vállalom a helyi önkéntes programokban való részvételt. 

 

 

Bucsa, 20………………... 

 

             

aláírás 
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2. melléklet 

Bucsa Község Önkormányzata 

5527Bucsa, Kossuth tér 6. 

 

BUCSAI KÖZÉPISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

 

Pályázó családi és utóneve: ......................................................................................................... 

Születési név: .............................................................................................................................. 

Anyja születési neve: .................................................................................................................. 

Születési hely, idő: ...................................................................................................................... 

Állandó lakcíme: ......................................................................................................................... 

Levelezési címe: .......................................................................................................................... 

Tanulói azonosító száma: ............................................................................................................ 

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................................... 

Telefonszáma: ............................................................................................................................. 

E-mail címe: ……........................................................................................................................ 

Középfokú oktatási intézményneve: ……................................................................................... 

Középfokú oktatási intézmény címe: …………………...……………………………………… 

Tanulmányok várható időtartama: ….......................................................................................... 

 

A pályázathoz kötelező mellékelni: 

 

1. a tanulmányi jogviszony igazolása 

2. legutolsó félév tanulmányi eredményének hitelesített másolata 

3. egy háztartásban élők előző havi jövedelemigazolása 

4. a pályázó lakcímkártyájának másolata 

 

 

Bucsa, 20………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………… 

aláírás 


