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Tisztelt Képviselő-testület!

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztató csomagot 
ez évben is megküldték az önkormányzatok számára.
Az általános szerződési feltételek 1. sz. melléletét képező nyilatkozatot legkésőbb 2010. szeptember 
30-ig  kell  eljuttatnunk  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  Támogatáskezelő  Igazgatósága  (a 
továbbiakban:  OKM  Támogatáskezelő)  részére,  amennyiben  csatlakozni  kívánunk  az 
ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához.

Pályázók köre

Az ösztöndíjra kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők 
részesülhetnek.
„A”  típusú pályázatra azok az önkormányzat  területén állandó lakóhellyel  rendelkező,  hátrányos 

szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók  jelentkezhetnek,  akik   a  képzésre  vonatkozó 
keretidőn  belül,  teljes  idejű  (nappali  tagozatos)  alapfokozatot  és  szakképzettséget 
eredményező  alapképzésben,  mesterfokozatot  és  szakképzettséget  eredményező 
mesterképzésben,  egységes,  osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat.

„B” típusú pályázatra  azok az  önkormányzat  területén állandó lakóhellyel  rendelkező,  hátrányos 
szociális  helyzetű  (a  2010/2011.  tanévben  utolsó  éves,  érettségi  előtt  álló  középiskolás,  illetve 
felsőfokú  diplomával  nem  rendelkező,  felsőoktatási  intézménybe felvételt  még  nem  nyert, 
érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében  teljes  idejű  (nappali  tagozatos) alapfokozatot  és  szakképzettséget  eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül  csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,  akik 2011-ben először nyernek  felvételt 
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.



Nem részesülhetnek Bursa támogatásban

• Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. §. (2) bekezdése értelmében a katonai illetve rendvédelmi 
felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói.

• A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók.
• A doktori (PhD) képzésben résztvevők.
• A külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók.

Az ösztöndíj időtartama:

„A”  típusú  pályázat:  10  hónap,  azaz  két  egymást  követő  tanulmányi  félév  (a  2010/2011.  tanév 
második féléve és a 2011/2012. tanév első féléve.)

„B” típusú pályázat: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2011/2012. tanév, a 
2012/2013. tanév, és a 2013/2014. tanév) 

Mindkét pályázat benyújtási határideje 2010. október 29.

A Bursa-támogatás pénzügyi fedezete

A Bursa Hungarica egy többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás 
szolgál:

1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás

A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  létrehozásának  célja,  hogy  a 
szociális  támogatási  rendszerben  azon  a  szinten  történjen  a  döntéshozás,  ahol  a  legtöbb  ismeret 
birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt 
Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja 
meg az önkormányzat.

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. (1. és 2. pont együtt önkormányzati ösztöndíjrész)

3. Intézményi támogatás

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy 
a  továbbiakban  tanulni  kívánó,  szociálisan  hátrányos  helyzetű  fiatalok  támogatásához  oly  módón 
kíván  hozzájárulni,  hogy  a  települési  (és  a  megyei)  önkormányzat  által  megállapított  támogatási 
összeget az önkormányzati  támogatással megegyező mértékben – a minisztérium hivatalos lapjában 
közétett értékhatárig - kiegészíti. 
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2010. évi fordulóban 5.000Ft/fő/hó volt.

A pályázatok benyújtása az önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott űrlapokon történik.

Az ösztöndíjrendszerben való részvétel feltétele a települési önkormányzatok számára

Az önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati rendszerében 
való részvétel önkéntes. 
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A  települési  önkormányzat  kizárólag  abban  az  esetben  csatlakozhat  a  Bursa  Hungarica 
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához ha az Általános Szerződési Feltételek elfogadását igazoló 
Nyilatkozatot  az   OKM Támogatáskezelő Igazgatósága részére  legkésőbb 2010.  szeptember  30-ig 
eljuttatja.
Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint a Bursa Hungarica pályázati rendszerben részt 
venni  kívánó  települési  önkormányzatok  a  Nemzeti  Erőforrás  Minisztérium  által  kidolgozott 
feltételrendszernek  megfelelően  legkésőbb  2010.  október  1-jén  kiírják  a pályázatot  a  jelenlegi 
felsőoktatási  hallgatók  („A”  típusú  pályázat),  illetve  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdeni  kívánók 
(„B”  típusú  pályázat)  számára.  Ezek  bővítésére,  illetve  szűkítésére  nincs  lehetőség;  a  pályázati 
felhívások az alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához szükséges egyéb feltételeket (pl. 
igazolások benyújtása), valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi  eredményétől 
függetlenül történik. A támogatás megítélése nem köthető semmilyen később bekövetkező feltételhez, 
illetőleg kötelezettség vállalásához.
A  települési  önkormányzat  saját  maga  bírálja  el  a  pályázatokat,  és  a  támogatott  pályázatokat 
rangsorolja.

A pályázatok elbírálásának határideje 2010. november 23.

Az  önkormányzat  a  határidőn  belül  benyújtott,  formailag  megfelelő  pályázat  elbírálása  alapján  a 
pályázót  minimum  1.000,-  Ft  havi  támogatásban  részesíti,  vagy  a  pályázó  támogatási  igényét 
elutasítja.  A  megítélt  támogatások  havonta  azonos  összegűek  és  100,-  forinttal  maradék  nélkül 
oszthatók.

Az önkormányzat 2010. december 6-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb 
módon köteles nyilvánosságra hozni a támogatások összesített adatait.

A támogatás folyósítása

Önkormányzati ösztöndíjrész

A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy 
összegben  utalni  az  OKM  Támogatáskezelő  számlaszámára.  Az  önkormányzati  támogatások 
átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre: 2011. január 31., az őszi szemeszterre:  2011. augusztus 
31.

Javaslom,  hogy ez évben is  csatlakozzunk az ösztöndíjrendszer 2011.  évi  pályázati  fordulóhoz.  A 
képviselőtestület a pályázatot írja ki a felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok számára a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2011. évi 
fordulójának  általános  szerződési  feltételei  szerint  és  a  Lesenceistvánd  Község 
Önkormányzatának  a   Bursa  Hungarica  felsőoktatási  önkormányzati  ösztöndíj  pályázatról 
szóló 10/2003. (IX.15.) számú rendeletében  foglaltak szerint azzal, hogy:

• a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi összege nem ha 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, (42.750 Ft-ot) 

• a pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó aki:
a. árva vagy félárva,
b. a családjában lévő eltartottak száma 3 vagy annál több,
c. gyermeket nevel ,
d. egyedül neveli gyermekét,
e. valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást 

igénylő beteg vagy rokkant van,

3



f. eltartója, szülője munkanélküli vagy  öregségi nyugdíjban részesül,
g. nem részesül kollégiumi ellátásban. 

• az ösztöndíj mértéke: 5000 Ft /fő/hó.

Kérem,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  az  elhangzott  javaslatok  figyelembe  vételével  a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Lesenceistvánd, 2010. augusztus 30.

Tóth Csaba
polgármester

Határozati javaslat
………./2010. (IX…...) sz.  Li. Képviselő-testületi határozat

1. Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  csatlakozik  a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
A Képviselőtestület az Általános Szerződési Feltételeket az alábbiak szerint elfogadja:

a.) a  pályázó  és  a  vele  egy háztartásban élők egy főre  jutó jövedelmének  havi  összege az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, (42.750 Ft-ot)  nem haladja 
meg, 

b.) az ösztöndíj mértéke: 5000 Ft/fő/hó.

2.  Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a 
pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során  maradéktalanul  az  Általános  Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot aláírja, s a körjegyző közreműködésével megtegye a szükséges 
intézkedéseket a pályázat kiírására és elbírálására.

4. Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  tegyen 
intézkedést  annak  érdekében,  hogy  az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetésében  az  ösztöndíjak 
fedezete betervezésre kerüljön.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző
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