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határozat melléklete

SZABÁLYZAT
a  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíj-pályázatok elbírálására

1.) A Várpalotai Polgármesteri Hivatal Szervezési, Intézményirányítási
és  Szociális  Irodája  az  Önkormányzathoz  papír  alapon benyújtott
pályázatokat  dátumbélyegzővel  látja  el,  és  átadja  az  ifjúsági,
köznevelési és szociális referens részére, aki felelős a pályázatok
elbírálásának előkészítéséért.

2.) A ifjúsági, köznevelési és szociális referens a pályázatokat „A” és
„B” típus szerint csoportosítja, megvizsgálja, hogy megfelelnek-e a
tartalmi és formai követelményeknek.

3.) Továbbiakban a pályázatok kezelése a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési  és  Együttműködési  Rendszerben  történik.  A
hiányosan  benyújtott  pályázatok  esetén  lehetőség  van
hiánypótlásra.  A  hiánypótlás  teljes  körű  megtörténte  után  a
pályázatot elbírálásra alkalmasnak kell nyilvánítani.

4.) A  pályázatokról  Bíráló  Bizottság  határozattal  dönt.  A  Bíráló
Bizottság döntéseit tagjai többségének szavazatával hozza.

5.) A Bíráló Bizottságot a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Szervezési,
Intézményirányítási és Szociális Irodájának a vezetője, a Pénzügyi
Irodájának  a  vezetője,  Várpalota  Városi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  Humán  Erőforrás  Bizottságának  az  elnöke,
valamint  az  ifjúsági,  köznevelési  és  szociális  referens  alkotják.  A
pályázatokat  a  Bíráló  Bizottság  a  tagjai  közül  választott  elnök
vezetésével bírálja el.

6.) Az ifjúsági, köznevelési és szociális referens a pályázatok adatairól
készült összesítő táblázatot átadja a Bíráló Bizottság részére.

7.) A Bíráló  Bizottság az  érvényesnek  minősített  pályázatok  bírálata
során kizárólag a szociális rászorultságot mérlegeli,  a tanulmányi
előmenetelre  a  pályázatok bírálata  során nem szabad tekintettel
lenni.

8.) A  Bíráló  Bizottság  a  támogatás  tényének  megállapításához  a
következő  szempontoknak  megfelelő  pályázatokat  részesíti
előnyben:
- a családban az egy főre eső jövedelem felső határa a mindenkori

legkisebb öregségi nyugdíj 150%-a,
- a pályázó árva, vagy félárva,
- a  pályázóval  egy  háztartásban  élő  eltartottak  száma  3,  vagy

annál több,
- a pályázó egyedül neveli gyermekét,
- a pályázó eltartója, szülője munkanélküli,
- a  pályázó  mozgásfogyatékos,  vagy  vele  egy  háztartásban

bármilyen fogyatékossággal élő él.
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9.) A Bíráló Bizottság az érvényesen pályázóknak 3.000-10.000 Ft-ig
terjedő havi támogatást nyújt.

10.) A  pályázatok  elbírálásakor  az  érvénytelen  státuszú  pályázatok
kizárásáról külön határozatot kell hozni.

11.) A Bíráló Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 
12.) Várpalota  Város  Önkormányzata  a  Polgármester  és  a  Jegyző

aláírásával  hitelesített  Döntési  listát  a  kötelező  mellékletekkel
együtt eljuttatja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

13.) Várpalota Város Önkormányzata a Várpalotai Polgármesteri Hivatal
a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica
Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj-pályázat  keretében  általa
nyújtott  támogatások  összesített  adatait,  és  az  EPER-Bursa
rendszeren  keresztül  elektronikusan,  illetve  postai  úton,  írásban
értesíti  a  pályázókat  a  döntésről,  valamint  döntésének
indokolásáról.

14.) A  Bíráló  Bizottság  hatásköre  a  pályázatok  évenként  egyszeri
elbírálásra, valamint a szociális rászorultság felülvizsgálatára terjed
ki.

15.) A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a Bursa Hungarica
Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  Általános
Szerződési Feltételei vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Várpalota,  2013. december 12.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző


