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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A legutóbbi testületi ülésen határozat született arról, hogy a Képviselő-testület a pályázati feltételek, 

kötelezettségek részleteinek ismeretében a következő ülésen dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozás tárgyában. 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer évente kerül meghirdetésre. Többszintű támogatási rendszer, 

célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 

Jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 

egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény szolgál. 

A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel 

önkéntes. Az Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás menetét  a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer aktuális fordulójának  Általános Szerződési Feltételei (a 

továbbiakban: ÁSZF)  határozzák meg.  A pályázatok, illetve  ösztöndíjak kezelése a Bursa 

Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-

Bursa rendszer) történik. 

 

Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat, majd a 

kitöltött és kinyomtatott pályázati űrlapokat a szükséges mellékletekkel  együtt  be kell nyújtaniuk 

az önkormányzathoz.  

 

Az ösztöndíjrendszernek 2 típusa van: 

„A” típusú ösztöndíjra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel (állandó 

lakóhellyel) rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 

munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 

szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 

felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  

„B” típusú ösztöndíjra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik  

a) utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások  

vagy  

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 

érettségizettek  

és a  pályázat benyújtását követő tanévtől felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 

munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan 

képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses 

állományú hallgatója 

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 

Az ösztöndíjrendszer  pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 

 

(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:  
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A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.  A pályázatok elbírálása 

során az ÁSZF előírásainak, illetve az elbírálásra vonatkozó saját szabályainak megfelelően kell 

eljárnia. A támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell 

lennie. A legkisebb megállapítható összeg 1.000 Ft/hó. 

 

(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:  

 

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által 

támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő 

ösztöndíj összegét.  

 

(3) Intézményi támogatás: 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított 

támogatási összeget  az önkormányzati támogatással megegyező mértékben,  de legfeljebb a 

Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig kiegészíti. (A 2017. évi fordulóban 

5.000 Ft/fő/hó volt az intézményi ösztöndíjrész maximuma.) 

 

Az önkormányzatok évente 2 alkalommal egy-egy  tanulmányi félévre egy összegben utalják át az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő számlaszámára a támogatott hallgatók öt-öt havi támogatási 

összegét.  

A Bursa Hungarica  ösztöndíjat a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak.  

 

 

Az ösztöndíjrendszer  2018. évi fordulójának eljárásrendje 2017. szeptember 1-jén került 

meghirdetésre. A csatlakozni kívánó önkormányzatoknak 2017. október 2-i határidőig kell a 

csatlakozási nyilatkozatot benyújtaniuk. 

 

Csatlakozás esetén az önkormányzat az ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójának Általános 

Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) leírtak szerint köteles eljárni, az abban 

meghatározottak szerint kell kiírni a pályázatokat.  

A pályázati kiírások közzétételének 2017. október 3., a pályázatok benyújtásának 2017. 

november 7. a határideje. (Csatlakozás esetén mind az „A”, mind a „B” típusú pályázat kiírása 

kötelező.) A pályázatok elbírálása során született bírálati döntést 2017. december 7-ig kell 

rögzíteni az EPER-Bursa rendszerben. 

 

Az „A” típusú pályázat kötelező mellékletét képezi a hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. 

tanév első félévéről.  

Mindegyik típusú pályázathoz mellékelni kell az egy főre jutó havi nettó jövedelem igazolását.  

A szociális rászorultság igazolására szolgáló iratokat – amelyeket szintén csatolni kell a 

pályázathoz – az önkormányzat határozza meg.  

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt 

érvényes, a pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 

hibásnak minősül. A pályázatok formai ellenőrzése és elbírálása során a pályázókat az 

önkormányzat által meghatározott határidőben hiánypótlásra lehet felszólítani, ami azonban nem 

lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. A mellékelt pályázati kiírásokban a 

hiánypótlás határidejét a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számított 5 napban javasolom 

meghatározni.    

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen dönteni arról, kíván-e csatlakozni a Bursa 

Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához az 1. számú határozati javaslat szerinti 

tartamú döntés meghozatalával.  
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Amennyiben az ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozás melletti döntés 

születik, akkor a 2. számú határozati javaslat szerint döntést kell hozni az ösztöndíjrendszer 

javasolt helyi szabályozásáról  is a mellékelten csatolt tervezet szerint, illetőleg ezzel 

összefüggésben a támogatás havi összegéről (szabályzat 4. pontja), továbbá a szabályzat 6-7. 

pontjában meg kell határozni azt az egy főre jutó nettó jövedelemhatárt, amelynél a pályázó 

szociális rászorultságát a testület még indokoltnak tartja, azaz amely jövedelemhatár fennállása 

esetén az ösztöndíjra való jogosultság még megállapítható.  

 

Mellékelem az ösztöndíjpályázat elbírálásának javasolt szabályzat tervezetét is.  

 

 

Nemesvámos, 2017. szeptember 4. 

 

                        Kötél Krisztina 

          jegyző 

 

1. számú határozati javaslat:  

 

      /2017. (IX. 13.) számú határozat: 
 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő–testülete - az esélyteremtés érdekében -  a 

hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása 

céljából csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 

fordulójához.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felkéri a jegyzőt a 

csatlakozási nyilatkozat beküldésére és a pályázati kiírások közzétételére. 

 

Határidő: 2017. október 2.  a csatlakozásra vonatkozóan 

                  2017. október 3. a pályázati kiírások közzétételére  

Felelősök: Fertig József polgármester 

                  Kötél Krisztina jegyző 

 

2. számú határozati javaslat:  

 

      /2017. (IX. 13.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozását az előterjesztésnek megfelelő tartalommal 

elfogadja az alábbi kiegészítésekkel: 

 

A szabályzat 4. pontjában az ösztöndíj havi összegét ……….  Ft-ban állapítja meg, 

A szabályzat 6. pontjában …… …..  Ft-ban, 7. pontjában pedig …….. - ……… Ft közötti 

összegben határozza meg a szociális rászorultság megállapításához figyelembe vehető egy  főre jutó 

nettó jövedelem határát. 

 

A szabályzat rendelkezéseit első alkalommal a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója során kell alkalmazni.  

 

A képviselő-testület felkéri  a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2017. október 2.  

Felelős: Kötél Krisztina jegyző 


