
Cserszegtomaj  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelete 

a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról szóló 22/2006. (IX. 26.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról szóló 22/2006. (IX. 26.) önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban: Ör.) a következők szerint módosítja:  

1. § 

Az Ör. 1.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„1. § (2) Cserszegtomaj Község Önkormányzata, a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében, az önkormányzat költségvetésének 
terhére ösztöndíj támogatásban részesíti Cserszegtomaj község közigazgatási területén 
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
intézményben tanuló hallgatókat, akik a pályázati kiírásban és e rendeletben foglalt 
feltételeknek megfelelnek.” 

 
2. § 

 
Az Ör. 3.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„3. § (4) Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 4.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint.” 
 

3. § 
 

Az Ör. 5.§ (2), (3), (4) bekezdései és a (7) bekezdésének 2. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„5. § (2) A pályázatot az önkormányzat által kért, kötelező mellékleteivel együtt a pályázó az 

önkormányzat Polgármesteri Hivatalához papíralapon (nyomtatott formában) nyújtja 
be.” 

 
„5. § (3) Ügyintézési határidő: a 2004. évi CXL. tv. 33. § (1)-(9) bekezdései, valamint az 

Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzítettek szerint.” 
 
„5. § (4) Az „A” típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelező melléklete a 
felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás.”  
 
„5. § (7) 2. A jövedelem számításához felhasználható bizonyítékok:  

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónapról kiadott munkáltatói igazolás, 

b) munkanélküli járadék esetén az azt megállapító határozat, megszűnés esetén 
a megszüntető határozat, 



c) a társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, magánnyugdíj 
biztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását 
megelőző hónapokban kifizetett ellátás igazoló szelvénye, 

d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása a 
kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó 
alapjáról, 

e) a Hivatal nyilvántartásaiban szereplő támogatás összegei, 
f) adott támogatási formáknál az előző havi számlával igazolt rezsiköltségek, 
g) a kétséges jövedelemigazolás esetén – az érdemi döntés meghozatalához – 

környezettanulmányt kell végezni. Ebben az esetben a jövedelmi viszonyok 
mellett a döntés alapján a környezettanulmány megállapításai képezhetik.” 

 
 4. § 

 
Az Ör. 8.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„8. § (3) A megítélt ösztöndíjak összegét az Önkormányzat tanulmányi félévenként előre, a 

Minisztérium által kibocsátott, aktuális ÁSZF-ben meghatározott ütemtervben 
megjelölt határidőre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat bankszámlájára köteles egy összegben átutalni. Az ösztöndíjat a 
hallgatói juttatásokat kifizető intézmény folyósítja a hallgatónak.” 

 
 

Záró rendelkezések 
 

5. § 
 

 
(1) Hatályát veszti az Ör. 2. §-a, és a 3. § (4) és (5) bekezdése. 

 
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Kelt: Cserszegtomaj, 2014. november 05.  
 
 
 
Bartha Gábor  sk.        dr. Milus Lajos sk. 
polgármester                jegyző  
 
 
 
Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2014. november 06. 
 
 
 
dr. Milus Lajos sk. 
     jegyző 


