
CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2001.(XI.5.) 
r e n d e l e t e 

 
 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
 

(a módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében nyújtható 
önkormányzati ösztöndíjról (a továbbiakban: támogatás) a következő rendeletet alkotja: 
 
1. § (1)1 Támogatásban részesülhetnek azok a csorvási állandó lakóhelyű szociálisan 
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes 
idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Azon hallgatók is 
pályázhatnak a támogatásra, akiknek hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézménynél a 
pályázás időpontjában szünetel. 
 
(2) A támogatásban nem részesülhetnek a katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények 
hallgatói. 
 
(3) A támogatásra pályázhatnak utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert 
érettségizett fiatalok is. 
 
2. § 2 A támogatás havi fix összege maximum 10.000,- Ft/jogosultsági hónap. 
 
3. § (1) A támogatás időtartama a felsőoktatási tanulmányokat folytató pályázók esetében 10 
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az utolsó felsőoktatási tanévüket 
megkezdő pályázók esetében 5 hónap, azaz az utolsó félév. 
 
(2) A felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert pályázók esetében a támogatás 
időtartama - a felsőoktatási tanulmányok megkezdését követően -  háromszor tíz hónap, azaz 
hat egymást követő tanulmányi félév. 
 
(3) A támogatás folyósítása szünetel azokra a tanulmányi félévekre, amelyekre a 
támogatásban részesülő hallgató nem iratkozik be. 
 
4. § (1)3 A támogatások odaítéléséről Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Egészségügyi-, Szociális-, Oktatási-, Közművelődési- és Sport Bizottsága dönt. A Bizottság 
minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és 

                                                 
1 A rendelet 1. §-a (1) bekezdésének első mondatát a 16/2008.(X.30.) Ör. módosította. 
2 A rendelet 2. §-át a 11/2007.(XI.23.) Ör. módosította.  
3 A rendelet 4. §-a (1) bekezdésének első mondatát a 18/2010.(XI.5.) Ör. módosította. 
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döntését indokolja. A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, és a kizárást írásban indokolja. 
 
(2) Az elbírálás kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől 
függetlenül történik. 
 
(3)4 A 4. §. (2) bekezdése szerint megállapított és folyósított támogatások jogszabályi 
feltételeknek való megfelelőségét az Egészségügyi-, Szociális-, Oktatási-, Közművelődési-, és 
Sport Bizottság minden évben felülvizsgálja, és a felülvizsgálat eredményeként rendelkezhet a 
támogatás visszavonásáról. 
 
(4) A támogatásokról hozott döntéseket az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján kell közzé 
tenni. 
 
(5) A pályázó a pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a 
pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében 
szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. 
 
(6) 5 A döntés ellen a pályázó fellebbezéssel nem élhet. 
 
5. § (1) 6 A támogatás annak a pályázónak nyújtható, akinél a saját, és a vele közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozók havi összjövedelméből kiszámított 1 főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
másfélszeresét. 
 
(2) 7 Az (1) bekezdésben rögzítetten túl a támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a pályázó, 
 a, aki árva vagy félárva, 
 b, akinek családjában levő eltartottak száma három vagy annál több, 
 c, aki gyermeket nevel, 
 d, aki egyedül neveli gyermekét, 

e, aki valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást 
igénylő beteg vagy rokkant van, 

 f, akinek eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, 
 g, aki nem részesül kollégiumi ellátásban, 

h, aki, vagy akinek a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában  
lévő ingatlan, gépjármű, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz, továbbá vagyoni  
értékű jog – a használatukban álló lakóházingatlan és a mozgáskorlátozottságra  
tekintettel fenntartott gépjármű kivételével – együttes összege illetve forgalmi értéke  
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát. 

 
6. § 8 A pályázati űrlap mellé minden esetben csatolni kell az e rendelet 1. számú melléklete 
szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. 
 

                                                 
4 A rendelet 4. §-ának (3) bekezdését a 18/2010.(XI.5.) Ör. módosította. 
5 A rendelet 4. §-ának (6) bekezdését a 15/2002.(XI.5.) Ör. módosította. 
6 A rendelet 5. §-ának (1) bekezdését a 23/2004.(IX.2.) Ör. módosította. 
7 A rendelet 5. §-ának (2) bekezdését a 23/2004.(IX.2.) Ör. módosította. 
8 A rendelet 6. §-át a 16/2008.(X.30.) Ör. módosította. 
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7. § (1) Az önkormányzat az általa megítélt támogatások pénzügyi fedezetét 
pénzeszközátadás jogcímén a Felsőoktatási Pályázatok Irodája bankszámlájára utalja át, 
amely továbbítja azokat a támogatásokat folyósító illetékes felsőoktatási intézmények felé. 
 
(2) A támogatást közvetlen adó- és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség nem 
terheli, de az adóalapot növelő jövedelemnek számít. 
 
                                              Z á r ó   r e n d e l k e z é s e k  
 
8.§.(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
      (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
 
 
 
Szilágyi Menyhért Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
   polgármester         jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2001. november 5-én. 
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1. sz. melléklet9 
 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT  

1. Személyi adatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: 
Neve: ........................................................................................................................................ 
Születési neve: .......................................................................................................................... 
Anyja neve: .............................................................................................................................. 
Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................... 
Lakóhely: ................................................................................................................................. 
Tartózkodási hely: ................................................................................................................... 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 

 

2. A kérelmező családi állapota: 
□ egyedülálló 
□ házastársával/élettársával él együtt 

 

3. A házastárs/élettárs személyi adatai: 
Neve: ......................................................................................................................................... 
Születési neve: ......................................................................................................................... 
Anyja neve: ............................................................................................................................... 
Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................................... 
Lakóhely: ................................................................................................................................. 
Tartózkodási hely: ................................................................................................................... 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 

 

4. A kérelmezővel együtt élő családtagok száma összesen ............. fő 

 Név  Születési hely, év, hó, 
nap 

 16. évet betöltött 
személy  

esetén az oktatási 
intézmény  

megnevezése 

 Megjegyzés* 

        
        
        
        
        
                                  
 * Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha 
 - a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem 
rendelkezik, vagy 
 - életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az 

                                                 
9 Az 1. sz. mellékletet a 16/2008.(X.30.) Ör. állapította meg. 
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állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 

 

II. Jövedelemi adatok 

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő 
családtagjainak a havi jövedelme forintban: 

 A jövedelem típusa  
Kérelmező 

 
Házastársa  
(élettársa) 

Családtagok 

 1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 

            

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 

            

 3. Alkalmi munkavégzésből származó             

 4. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

            

 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

            

 6. Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások 

            

 7. Egyéb jövedelem             

 8. Összes jövedelem             

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága 
útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 

Dátum: ........................................... 

 ................................................  
kérelmező 

 ................................................  
nagykorú hozzátartozók aláírása 
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TÁJÉKOZTATÓ A JÖVEDELEMNYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ 

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. 
 
Jövedelmi adatok 
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 

származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az 
adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az 
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek 
minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési 
kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi 
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 
járulék. 

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 
támogatást folyósítottak, annak a folyósított 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. 

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott 
átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, 
az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli 
közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által 
az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi 
gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az 
alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 
50%-át nem haladja meg. 

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén 
kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

A havi jövedelem kiszámításakor 
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap, 
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző tizenkét hónap 
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

Jövedelem típusai: 
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, 
honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati 
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - 
személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem. 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből 
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített 
mellékszolgáltatást. 

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén 
szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén 
szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg. 

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres 
szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, 
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 
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6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a 
rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési 
járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, 
szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak 
értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan 
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került 
feltüntetésre. 

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak 
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 
 
 
 
 


