
                                             

 

 

 

                                           H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T 

 
Zalahaláp Község Önkormányzat képviselő-testülete a  Bursa Hungaica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elbírálásának szempontjairól szóló szabályzat egyes 

rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) A  szabályzat 4.2. pontja helyébe az alábbi 4.2. pont lép : 

„4.2  Ösztöndíjra jogosult az a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatásban tanulmányokat 

folytató hallgató, vagy felsőoktatásban tanulmányait megkezdeni kívánó pályázó, akinek 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg : 

a)    az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át  

aa)  ha a pályázó árva vagy félárva; 

ab) pályázót egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza; 

ac) ha a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családjában 

tartósan beteg   vagy rokkant személy van; 

ad) ha pályázó szülője munkanélküli vagy rokkantnyugdíjas; 

ae) pályázó családjában az eltartottak száma 3 vagy annál több; 

af) pályázó állami gondozott, gyámolt; 

ag) kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik; 

ah) a pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül; 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át  az a) pont alá nem tartozó esetben.” 

 

 
2.) A szabályzat 4.10. pontja helyébe az alábbi 4.10. lép 

 

„4.10.  Az ösztöndíjban részesülő pályázóknak az Általános Szerződési Feltételek szerinti 

elsőbbségi rangsorolása  az alábbi pontszámok alapján történik:  

 - pályázó félárva                           5 pont 

 - pályázó árva                  10 pont 

 - pályázó gyermeket nevel, gyermekenként                           5 pont 

 - pályázóval közös háztartásban 3 kiskorú eltartott él                   5 pont 

          - pályázóval közös háztartásban 3-nál több kiskorú eltartott él, minden további eltartott 

után                                                                                       + 2 pont 

 

- a pályázó olyan betegségben vagy fogyatékosságban szenved, amely miatt  a 

társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.év i LXXX. Tv. szerinti ellátásban részesül   

                                                                                                    5 pont               

         

 - a pályázóval közös háztartásban élő közeli hozzátartozója munkanélküli, 

  személyenként                     5 pont 

- a pályázót egyedül neveli eltartója                     5 pont 

- A pályázó kollégiumi igényét elutasították, ezért albérletben él   5 pont 

- egy főre jutó jövedelem  0 – 28.500,-Ft       5 pont 



- egy főre jutó jövedelem  28.501 -  57.000,-Ft      4 pont 

- egy főre jutó jövedelem  57.001 – 85.500,-Ft       3 pont 

- egy főre jutó jövedelem 85.501 – 114.000.- Ft     2 pont  

- egy főre jutó jövedelem 114.001 – 128.250.- Ft     1 pont” 

 

 

A szabályzat módosítása 2017. november 17. napján lép érvénybe . 

 

Határidő : azonnal 

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester 


