
 

     ELŐTERJESZTÉS 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

1. előterjesztés száma: 329/2018. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Zimmermann Borbála 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet – határozati javaslat 
- 2. melléklet – általános tájékoztató a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerről 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Humánerőforrások Bizottság 
- Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 
támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: 

a) a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: 
Az önkormányzatok által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül 
elbírálásra, így a döntéshozás azon a szinten történik, ahol a legtöbb ismeret 
birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. A települési önkormányzati támogatás 
havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. 

  
b) a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: 

A megyei önkormányzat kiegészítheti tetszés szerinti összeggel a települési 
önkormányzat által megítélt ösztöndíj összegét.  

A települési és a megyei támogatás együtt: önkormányzati ösztöndíjrész 

c) c) intézményi támogatás: 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
(továbbiakban: Támogatáskezelő) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban 
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon 
kíván hozzájárulni, hogy az önkormányzati ösztöndíjrészt – a Minisztérium hivatalos 



lapjában közzétett értékhatárig – kiegészíti (intézményi ösztöndíjrész). A kiegészítés 
maximális összege a 2017. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer törvényi hátterét a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szabályozza.  

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei 
ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az 
adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei 
önkormányzatok látják el. 

Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért a Támogatáskezelő 
felelős. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják a Bursa 
célszámlára a támogatott hallgatók 5 havi támogatási összegét. A beérkezett támogatási 
összegeket a Támogatáskezelő a kifizető felsőoktatási intézmények szerint újracsoportosítja, 
majd továbbutalja a felsőoktatási intézményeknek, amennyiben az intézmény a pályázó 
ösztöndíjra való jogosultságát visszaigazolta. 

Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített 
hallgatói jogviszonyt. 

Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel 
önkéntes. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás kizárólag az Általános 
Szerződési Feltételek mellékletét képező ”Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban: Nyilatkozat) eredeti, aláírt, lepecsételt 
példányának megküldésével történik.  

A Nyilatkozat beküldési határideje: 2018. október 03.  

A pályázat kiírásának határideje a települési önkormányzatoknál: 2018. október 05. A 
pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell 
közzétenni. A települési önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles 
kiírni oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy 
időben történjék.  

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 06. 

A pályázat lebonyolítása, feltételek: 

a) A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén 
állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. Az állandó 
lakóhely fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény lakóhely fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a 
lakcímkártyájával tud igazolni. A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési 
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A pályázati űrlap csak a 



kötelező mezők kitöltésével és a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Az önkormányzat ebben az 
esetben hiánypótlást rendelhet el, vagy a pályázatot a bírálatból kizárhatja, és kizárását 
írásban indokolja. 

b) "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 
2018/2019. tanév második féléve és a 2019/2020. tanév első féléve); 

"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 
2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév, és a 2021/2022. tanév). 

c) A pályázók köre: 

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat.  

A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű (a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 
2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
2019/2020. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és 
tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik. 

d) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: 

 a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója 

 doktori (PhD) képzésben vesz részt  

 kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

e) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó 
tanulmányi eredményétől függetlenül történik. 

A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben ellenőrzi, rögzíti és elbírálja a 
beérkezett pályázatokat. A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók 



körét az önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy 
lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra szánt 
keretében pénzmaradvány jelentkezik. 

A települési önkormányzat az elbírálás során a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 
elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el és bírálati döntését 2018. december 06-ig 
az elektronikus pályázatkezelő rendszerben rögzíti. A megyei bírálatban csak a 
határidőben lezárt, elbírált, a települési önkormányzat által támogatott pályázatok vesznek 
részt. Amennyiben a települési önkormányzat a rögzítésre és elbírálásra megadott határidőben 
nem zárja le a döntési listákat, támogatott pályázói a megyei elbírálásban nem vehetnek részt. 

A települési önkormányzat 2018. december 10-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a 
helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok „A” és 
„B” típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes 
megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által 
informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, amelyek nem alkalmasak a támogatásban 
részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására. 

A települési önkormányzat 2018. december 10-ig köteles döntéséről, és annak indokairól 
az EPER-Bursa rendszerben elektronikusan vagy postai úton írásban értesíteni a 
pályázókat. A döntésről szóló listát és a hallgatói jogviszony igazolásokat a 
Támogatáskezelő részére 2018. december 07-ig küldi el. 

A szervezeti és működési szabályzat értelmében a pályázatokról átruházott hatáskörben a 
Humánerőforrások Bizottság dönt. 

Önkormányzatunk a korábbi években minden alkalommal csatlakozott a pályázathoz, jelenleg 
10 fő egyéves („A” típusú) és 1 fő 3 hároméves („B” típusú) felsőoktatásban résztvevőt 
támogat. A támogatás egységesen 8000,-Ft/hó. 

A szociális rászorultság meghatározása Önkormányzatunk feladata. Az elmúlt évek 
gyakorlata szerint az ösztöndíj támogatásra városunkban azok jogosultak, akik családjában az 
egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
mértékének kétszeresét, ami ez idáig 57.000.- Ft/ hó volt.  

 

Javaslom a jogosultság határát az öregségi nyugdíjminimum 250%-ra emelni (71.250,-
Ft-ra), tekintettel arra, hogy a reálbérek növekedésével a pályázatot benyújtok száma az 
utóbbi években közel a felére csökkent (2015. és 2016. évben 17, illetve 18 pályázót tudott 
támogatni hivatalunk, a tavalyi évben már csak 10 fő felelt meg a jövedelmi feltételeknek). 

 



Az igazolás módja az előző havi egy háztartásban élők jövedelem igazolása. Az egy 
háztartásban élők definíciója megegyezik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló az 1993. évi III. törvény 4. §. (1) bekezdés f) pontjával. 

Bicske, 2018. szeptember 05. 

 Pálffy Károly 
 polgármester 

1. melléklet a 329/2018. előterjesztéshez 
 

Határozati javaslat 

Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról 

Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete 

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2018/2019. évi fordulójához, kiírja a saját pályázatát és közzéteszi azt az 
önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon, 

2. felhatalmazza a polgármestert a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról” dokumentumok aláírására, 

3. az ösztöndíj fedezetére a 2019. évi költségvetésben 1.680.000,- Ft keretösszeget 
elkülönít, 

4. a támogatás mértékét mindkét („A” és „B” típus) pályázattípus esetén 8.000,- 
Ft/fő/hónap értékben állapítja meg, 

5. kizárólag azt a pályázót részesíti támogatásban, akinél az egy háztartásban élők 
dokumentált egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi 
nyugdíj 250%-át, azaz 71.250,- Ft-ot. 

Határidők:  

Csatlakozási nyilatkozat elküldése:                      2018. október 03. 

A pályázat kiírása:                                                 2018. október 05. 

A pályázatok benyújtása: 2018. november 06. 

Bírálati döntés: 2018. december 06. 

Az eredmény közzététel, értesítés:  2018. december 10. 

Felelős: polgármester 
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