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Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
KISZOMBOR
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, a felsőoktatási intézmények hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára felsőoktatási tanulmányinak támogatására.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 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 (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat) 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.
(Az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész.)
(3) Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a 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
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. § (5) bekezdése
szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az
intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2017. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt
(intézményi ösztöndíjrész).
A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel
önkéntes, de az ösztöndíjrendszerhez történt csatlakozást követően a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül szolgáló Rendeletben foglaltakat, valamint a „Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójának
eljárásrendje - Általános Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára”
előírásait maradéktalanul be kell tartani.
A 2019. évi fordulóhoz a Csatlakozási nyilatkozatot az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részére legkésőbb 2018. október 3. napjáig meg kell küldeni.

-2„A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend),
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem
áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2018/2019.
tanév második (tavaszi), illetve a 2019/2020. tanév első (őszi) féléve.
„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
illetve
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert érettségizettek;
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali
munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2019. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2019/2020.
tanév, a 2020/2021. tanév és a 2021/2022. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2019/2020. tanév első féléve.
Sem az „A”, sem a „B” típus esetén 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 és/vagy vendéghallgató
képzésben vesz részt.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult
és köteles felülvizsgálni. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt
támogatást a települési önkormányzat megszüntető határozattal visszavonhatja, ha a vizsgálat
során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az
ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat
nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést
egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális
rászorultságának megszűntét vélelmezni kell.

-3A települési önkormányzat csak a felsorolt esetekben és indoklással hozhat megszüntető
határozatot.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben megszüntető
határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
Az önkormányzat 2017-ben csatlakozott az Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 167/2015.(IX. 29.) KNÖT
határozatával elfogadta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
elbírálásának rendjéről szóló Szabályzatát, melynek rendelkezései első ízben a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójára benyújtott
pályázatok esetében lettek alkalmazva.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójának
ELJÁRÁSRENDJE Általános Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára
ugyanazokat a szabályokat írja elő, mint az előző évben.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017-ben felülvizsgálta és a
2017. évi garantált bérminimum összegének jelentős megemelkedése miatt a Szabályzat 4.2.
a) pontjának második bekezdését az alábbiak szerint módosította:
„Az ösztöndíj megállapításának feltételeként meghatározott felső határ szerint:
- a családban élő pályázó esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át,
- egyedülálló eltartó esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át.”
A Képviselő-testület által elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről szóló Szabályzat rendelkezési jelenleg is
hatályosak.
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 2018. évben 28.500.- Ft (ez az összeg
évek óta nem emelkedett), így a családban élő pályázó esetén az egy főre jutó havi nettó
jövedelem 142.500.-, egyedülálló eltartó esetén ez az összeg 156.750.-Ft.
A 2018. évi ösztöndíjra 20 db „A” típusú és 3 db „B” típusú pályázat érkezett be, az
önkormányzat 20 fő „A” típusú és 3 fő „B” típusú pályázót 12.000.- Ft/ hó/ fő támogatásban
részesített, így az önkormányzatnak a 2017. és 2018. évi „B” típusú 6 féléven keresztül
támogatott pályázó figyelembevételével az alábbi fizetési kötelezettségei keletkeztek:
„A” típus esetén

2018.
2.400.000.-

„B” típus esetén

2018.
660.000.-

2019.
840.000.-

2020.
600.000.-

2021.
180.000.-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését
meghozni szíveskedjen.
Kiszombor, 2018. szeptember 20.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulója
___/2018.(IX. 25.) KNÖT h.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulója tárgyú
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. A
Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat
aláírására.

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

