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4 .  N a p i r e n d  
 

 
E LŐT E R J E S Z T É S  

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat  
2018. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzata - a Képviselő-testület döntése alapján - csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2003-2017. évi fordulóihoz.  
 
A kormányprogram által prioritáskén meghatározott felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja 
tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, 
mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván. 
 
A Bursa Hungrica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és 
az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
szolgál. 
 
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:  

1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 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 Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül 
elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A települési 
önkormányzat által megállapított ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/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 (továbbiakban: Minisztérium) a 
felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű 
fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat 
által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – 
Rendelet 18.§ (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában közzétett értékhatárig – 
kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2017. évi fordulóban 5.000 
Ft/fő/hó volt. (intézményi ösztöndíjrész) 

 
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. Az 
Önkormányzat abban az esetben csatlakozhat az ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához, ha csatlakozási 
szándékára – amely egyben az elektronikus pályázati rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja - 
vonatkozó nyilatkozatot a pályázati felhívásban megadott határidőig benyújtja az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére. 
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Általános tájékoztató az ösztöndíjrendszerről:  
 
A Bursa Hungarica pályázati rendszerben részt venni kívánó település – az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltak szerint –kiírja a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), 
illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. A pályázatot az 
önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni.  
 
Az ösztöndíj időtartama: 
„A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2017/2018. tanév második 
féléve és a 2018/2019. tanév első féléve) 
„B” típusú pályázat esetén  3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2018/2019. tanév, a 
2019/2020. tanév, és a 2020/2021. tanév) 
 
Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű pályázók részesülhetnek. 
 
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. Az Önkormányzat az elbírálás 
során már meglévő szabályzatai vagy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott 
szabályzata alapján rangsorolja. Az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy 
világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 
 
A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a 
pályázót minimum 1.000 forint (vagy azt meghaladó) havi támogatásban részesítheti, vagy a pályázó 
támogatási igényét elutasíthatja. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 forinttal 
maradék nélkül oszthatónak kell lennie. 
Az Önkormányzat az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles 
nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer keretében általa nyújtott 
támogatások összesített adatait. Az adatok az „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, melyek nem alkalmasak a támogatásban 
részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására. 
Az Önkormányzat köteles döntéséről, és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül 
elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat, illetve lehetővé tenni, hogy a személyükre vonatkozó 
döntést az önkormányzat épületében megtekinthessék. A pályázó az önkormányzati döntés ellen 
fellebbezéssel nem élhet. 
 
A megyei önkormányzat saját hatáskörében tetszőleges összegű havi támogatással egészítheti ki a települési 
önkormányzatok által támogatásban részesített ösztöndíjasok ösztöndíját.  
 
Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező összeg, 
amely összeg azonban nem haladhatja meg Minisztérium hivatalos lapjában közzétett összeghatárt, mely a 
2017. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerben való részvételről szóló előterjesztést megtárgyalni és a csatlakozás kérdésről döntést 
hozni szíveskedjenek. 
 
Tolmács, 2017. szeptember 15. 
 Tisztelettel: 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
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....... /2017. (IX…..) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. 
Tolmács Község Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
Tolmács Község Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról 
hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
Tolmács Község Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és 
a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem 
állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
 
Határidő: 2017. október 2. 
Felelős:   polgármester   
 


