KIVONAT
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2020. (IX.24.) számú határozata
a 2021. évi Borsa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása
feltételrendszerének meghatározására

Pomáz Város Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(111.26.) Kormányrendelet 31.§ (4)
bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

1. Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Ösztöndíj pályázat bírálati szempontjait - a határozat 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal - jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a pályázati eljárás lefolytatására.
Felelős: Leidinger István polgármester
Határidő: Azonnal

A határozat végrehajtásában közreműködik:
Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály
Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály
Pénzügyi Osztály
A határozat végrehajtásáról jelentést tesz:
Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

Leidinger István
polgármester

143/2020. (IX.24.) önkormányzati határozat 1. számú melléklete

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat helyi bírálati szempontjait az alábbiak:
a)
A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első
félévéről. - csak „A” típusú pályázat esetén
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában
csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A
felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik
szakon hitoktató, illetve hittanár - kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt
köteles megnevezni. - csak „A” típusú pályázat esetén

vagy „B” típusú pályázat esetén a pályázó EREDETI tanulói jogviszonyának igazolása,
b)
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) Igazolás az egy háztartásban élők számáról, melyhez szükséges az érintett személyek hozzájárulása a
személyes adatainak kezeléséről
d) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: A szociális rászorultság objektív vizsgálata
érdekében - a bíráló bizottság álláspontja alapján környezettanulmány lefolytatásának lehetősége mellett az alábbi szempontokat veszi figyelembe, amelyek igazolása szükséges:

A pályázó:
- hátrányos helyzetének és anyagi körülményeinek igazolására, az egy főre jutó havi jövedelme a

-

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb (a hatályos jogszabály által meghatározott) összegének
négyszeresét 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 szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó
lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.
- a pályázó 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.
- a hiteltörlesztések összegei nem csökkenthetik az egy főre eső jövedelmet(!!!!)
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A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg:
1. Nyilatkozat a pályázathoz BURSA 2021
2. Munkáltatói jövedelemigazolás BURSA 2021
3. Tartásdíj nyilatkozat nyomtatvány BURSA 2021
4. Hozzájáruló nyilatkozat az egy háztartásban élők személyes adatainak kezeléséről BURSA 2021
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján
az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint
meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve
az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról
és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyijövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint afizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál
(illetve ha részére támogatástfolyósítottak, annak afolyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatásijárulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosításijárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez
és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési
támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)
(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,

d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosítottjuttatás,
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g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren
kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási
munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként
megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,

k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló
vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog
ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy
átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló
ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete
miatt került sor.

A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából - átadja,
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

A fentieken túlmenően a "B" típusú pályázat esetében:
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási
intézménybe még nem nyertek felvételt.
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi
jelentkezésük eredményéről a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv a
Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
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