
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2016. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

 a „Biharnagybajom hazavár” felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjról

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében  eljárva  a  következőket  
rendeli el:

1. §

A rendelet célja

Biharnagybajom Község Önkormányzata a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulmányokat
folytató  biharnagybajomi  fiatalok  számára  Biharnagybajomhoz  kötődésének  erősítése,  
a tanulmányaik ideje alatt felmerülő költségek enyhítésére és Biharnagybajom településen a
hiányszakmákban az utánpótlás biztosítása céljából „Biharnagybajom hazavár” felsőoktatási
tanulmányi ösztöndíjat (továbbiakban: ösztöndíj) alapít.

2. §

A rendelet hatálya

A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  biharnagybajomi  lakóhellyel  rendelkező  nappali  tagozatos
hallgatóra,  aki  a  Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  által
meghatározott hiányszakmában az első diploma megszerzése érdekében végzi tanulmányait.

3. §

Értelmező rendelkezések

a) Hiányszakma: Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat
kiírásakor határozza meg a tárgyévben.

b) Biharnagybajomi lakóhellyel rendelkező hallgató: a pályázat benyújtását megelőzően, 
a  személyi  adat  és  lakcímnyilvántartás  adatai  szerint  legalább  5  éve  biharnagybajomi
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hallgató.

4. §

Az ösztöndíj igénybevétele

(1) A pályázat kiírásáról a Képviselő-testület minden év június 30. napjáig dönt. 

(2) Amennyiben a Képviselő-testület a pályázat kiírásáról dönt, úgy az ösztöndíjra vonatkozó
pályázati felhívást Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 31.
napjáig írja ki. 



(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
–  a  pályázat  benyújtásának  határidejét  és  módját,  a  határidő  elmulasztásának  
     jogkövetkezményét,
– a támogatni kívánt hiányszakmák pontos megnevezését,
– az ösztöndíj havi összegét a rendeletben meghatározottak szerint,
– a pályázat elbírálásának határidejét és rendjét,
– az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségeket, azok megszegéséhez fűződő 
   jogkövetkezményeket.

(4) A pályázati kiírást közzé kell tenni Biharnagybajom Község hivatalos honlapján, illetve a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

(5)  A pályázatot  tárgyév  szeptember  1.  és  szeptember  30.  napja  között  kell  benyújtani  a
melléklet szerinti formanyomtatványon.

(6) A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
– az aktív hallgatói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolását,
– lakcímkártya és személyigazolvány másolatát, vagy más személyazonosításra
   alkalmas (fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt.

(7) Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:
– nem a melléklet szerinti formanyomtatványon került benyújtásra, vagy 
– a pályázó a pályázathoz nem csatolta az aktív hallgatói jogviszonyról szóló eredeti 

    igazolást.

5. §

A pályázat elbírálása

(1) A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület tárgyév október 31. napjáig bírálja el.

(2) A pályázót a pályázat eredményéről a Polgármester írásban értesíti.

(3) A sikeres pályázóval a Polgármester az értesítést követően ösztöndíjszerződést köt.

6. §

Az ösztöndíjra való jogosultság felülvizsgálata

Az aktív hallgatói jogviszony fennállását a támogatottnak félévente (szeptember 30. napjáig
és február 28. napjáig) aktív hallgatói jogviszonyra vonatkozó eredeti  hallgatói jogviszony
igazolással kell igazolnia a Polgármester felé.

7. §

Az ösztöndíj összege és folyósítása

(1) Az ösztöndíj havi összege 20.000,- Ft.



(2) Az ösztöndíjat a tanulmányi félévben az első félév szeptember 1. és január 31. közötti  
5 hónapra, valamint a második félév február 1. és június 30. közötti 5 hónapra kell folyósítani.

(3) Az ösztöndíjat  első alkalommal  a tanulmányi  szerződés aláírásától  számított  15 napon
belül,  ezt  követően  havonta,  a  tárgyhónap  10.  napjáig  kell  a  pályázó  által  megadott
számlaszámra átutalni.

(4)  Az ösztöndíj  felülvizsgálatát  követően  a  szeptember  havi  és  a  február  havi  ösztöndíj
összegét a tárgyhónapot követő hónap ösztöndíjával együtt kell folyósítani.

(5)  A  pályázót  az  ösztöndíj  a  felsőoktatási  intézmény  által  kiállított  eredeti  hallgatói
jogviszony igazolással – „a hallgatói jogviszony megszűnésének a tanulmányi teljesítmény és
követelmények alapján – becsült időpontja” rovatban feltüntetett időpontig illeti meg.

(6)  A  felsőoktatási  ösztöndíj  kizárólag  az  aktív  hallgatói  jogviszony  időtartama  alatt
folyósítható. Passzív hallgatói jogviszony esetén az ösztöndíj folyósítását szüneteltetni kell.

8. §

Az ösztöndíjban részesülő hallgató kötelezettsége

(1)  Az  ösztöndíjban  részesülő  hallgató  köteles  a  felsőoktatásról  szóló  törvény  szerinti
államilag  finanszírozott  tanulmányi  időn  belül  diplomát  szerezni,  és  azt  a  diploma
megszerzését követő 30 napon belül a támogató részére bemutatni/igazolni.

(2) Az ösztöndíjban részesült személy köteles a szükséges képesítés megszerzésétől számított
egy  éven  belül  a  végzettségének  megfelelő,  Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat
közreműködésével  felajánlott  biharnagybajomi  munkalehetőség  esetén  a  hiányszakmában
Biharnagybajomban elhelyezkedni.

(3) A (2) bekezdés szerinti elhelyezkedés esetén az ösztöndíjban részesült személy köteles a
hiányszakmában az ösztöndíj folyósítás időtartamának megfelelő ideig dolgozni. 

9. §

Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése

(1)  Az  ösztöndíjra  való  jogosultságot  meg  kell  szüntetni,  és  a  támogatottat  a  folyósított
ösztöndíj visszafizetésére kell kötelezni, ha:

– a felsőoktatásról szóló törvény szerinti államilag finanszírozott tanulmányi időn belül 
             nem szerez diplomát, 

– a felsőoktatási intézménnyel  a hallgatói jogviszony a diploma megszerzése nélkül  
  bármely okból megszűnik,

– a pályázó a pályázati  eljárás során valótlan adatot közöl vagy az Önkormányzatot  
  bármilyen módon megtévesztette,

– a pályázó az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését kéri.



(2) A folyósított ösztöndíjat, vagy annak időarányos részét vissza kell fizetni, ha a Támogatott
személy a 8. § (2) – (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget.

(3) Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a Képviselő-testület dönt.

(4)  Az  ösztöndíjat  egy  összegben  az  elrendeléstől  számított  60  napon  belül,  a  Polgári
Törvénykönyv szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni.

(5) A Képviselő-testület a Támogatott írásbeli kérelmére indokolt esetben engedélyezheti a
visszafizetés részletekben történő teljesítését, vagy a visszafizetési kötelezettség alól részben
vagy  egészben  mentesítheti.  A  kérelmet  az  egyösszegű  visszafizetés  elrendeléséről  szóló
döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. A határidő jogvesztő.

(6) A Támogatott személyt  az ösztöndíj visszafizetésére nem lehet kötelezni, ha a 8. § (2)
bekezdésében  megjelölt  időn  belül  az  Önkormányzat  részére  nem  tud  munkalehetőséget
biztosítani.

10. §

Egyéb rendelkezések

(1) A Támogatott  személy köteles a pályázati  eljárás során kezelt  adataiban bekövetkezett
változást a változástól számított 15 napon belül az Önkormányzat részére írásban jelezni.

(2) A Támogatott személy köteles a tanulmányi szerződés megszűnéséig az Önkormányzattal
együttműködni.

(3) A bevezetés évében az ösztöndíjpályázat két alkalommal kerül meghirdetésre.

11. §

Záró rendelkezések

E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Biharnagybajom, 2016. október 27.

           Szitó Sándor  Imre-Erdős Szilvia 
                         polgármester                                                          jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került 2016. november 7-én a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Imre-Erdős Szilvia 
          jegyző


