Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
Tel/Fax: 62/525-090
E-mail: phkiszombor@vnet.hu
___________________________________________________________________________

Üsz.: 22-139/2015.

Tárgy: 2016. évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
Mell.: Szabályzat

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
KISZOMBOR
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, a felsőoktatási intézmények hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 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 2015. 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 2016. évi fordulójának Általános
Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára” előírásait maradéktalanul be
kell tartani.
A 2016. évi fordulóhoz a Csatlakozási nyilatkozatot az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részére legkésőbb 2015. október 1. napjáig meg kell küldeni.
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rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem
áll fenn, úgy a 2016/2017. 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 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2015/2016.
tanév második (tavaszi), illetve a 2016/2017. tanév első (őszi) féléve.
„B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017.
tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2016/2017.
tanév, a 2017/2018. tanév és a 2018/2019. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2016/2017. 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.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult
és köteles felülvizsgálni. 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 vélelmezi, azaz az ösztöndíjas
ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható
hatállyal hozható meg.
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visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal
hozható meg.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007-ben a 250/2007.(IX.
27.) KKÖT határozatával elfogadta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről szóló Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat).
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának
eljárásrendje Általános Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára 6. § (5)
pontjában foglaltak szerint:
„(5) A pályázat elbírálása
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők
(a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint
összegét.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről
vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély,
rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára
fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
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súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi
járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
alapján adómentes bevétel.”
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabályzatban az ösztöndíj
megállapításának feltételének az egy főre jutó jövedelem felső határát az alábbiak szerint
határozta meg:
„- a családban élő pályázó esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
- egyedülálló eltartó esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.” (öregségi nyugdíj minimum
2015-ben 28.500,- Ft)
Az önkormányzat 2009. óta nem csatlakozott az Ösztöndíjpályázathoz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését
meghozni szíveskedjen.
Kiszombor, 2015. szeptember 23.

Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulója
____/2015.(IX. 29.) KNÖT h.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulója tárgyú
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. A
Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat
aláírására.
2. A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
elbírálásának rendjéről szóló Szabályzatot a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja, egyidejűleg a 250/2007./IX. 27./KKÖT határozattal elfogadott szabályzatot
hatályon kívül helyezi. A szabályzat a határozat mellékletét képezi.
A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Szabályzata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
elbírálásának rendjéről
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 18-20. § - ára tekintettel, továbbá a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat eljárásrendje Általános Szerződési Feltételekben foglalt
előírások alapján az önkormányzati ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjére vonatkozóan az
alábbi Szabályzatot alkotja meg:
1.
Szabályzat hatálya
1.1. A Szabályzat hatálya kiterjed Kiszombor nagyközség közigazgatási területén állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókra, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, valamint utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolásokra, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettekre.
1.2. E szabályzat hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatóira, a doktori (PhD) képzésben
résztvevőkre, valamint azokra, akik kizárólag külföldi intézménnyel állnak hallgatói
jogviszonyban.
2.
A kérelem benyújtása, előkészítése döntésre
2.1. A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva, mellékletekkel felszerelve a pályázati kiírásban megjelölt határidőig kell benyújtani a
Polgármesteri Hivatalhoz.
2.2. Az „A” típusú pályázat mellékletei:
- pályázati űrlap,
- hallgatói jogviszony igazolása,
- a pályázó és vele egy háztartásban élők jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását
megelőző utolsó három hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, vállalkozó
esetén a NAV által kiállított igazolás),
- a szociális rászorultság igazolására a pályázati kiírásban felsorolt okiratok.
2.3. A „B” típusú pályázat mellékletei:
- pályázati űrlap,
- a pályázó és vele egy háztartásban élők jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását
megelőző utolsó három hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, vállalkozó
esetén a NAV által kiállított igazolás),
- a szociális rászorultság igazolására a pályázati kiírásban felsorolt okiratok.
3.
Az elbírálás rendje
3.1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi
és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága az önkormányzati ösztöndíjrendszer előzetes bíráló
bizottságaként (a továbbiakban: ösztöndíjbíráló bizottság):

- a beérkezett pályázatok elbírálását előkészíti, valamint javaslatot tesz a képviselő-testületnek
a támogatott pályázatok rangsorára (A és B típusú pályázat),
- javaslatot tesz a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített
elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről (A és B típusú pályázat),
- előkészíti az ösztöndíjasok szociális rászorultságának évente egyszeri kötelező
felülvizsgálatát (B típusú pályázat).
3.2. A képviselő-testület bírálati döntését az Általános Szerződési Feltételekben
meghatározottak szerint az EPER-Bursa rendszerben kell rögzíteni.
3.3. A képviselő-testület döntését követően az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben
szokásos egyéb módon nyilvánosságra kell hozni a 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.
3.4. A képviselő-testületi döntést követően a döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton kell értesíteni a pályázókat, illetve
lehetővé kell tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében
megtekinthessék.
3.5. A képviselő-testület döntése ellen a pályázók fellebbezéssel nem élhetnek.
4.
Az elbírálás rendje
4.1. A képviselő-testület az ösztöndíjbíráló bizottság előkészítése és javaslata alapján az
önkormányzati ösztöndíjrész elbírálása során az alábbiak szerint jár el:
a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az EPER-Bursa
rendszerben a bírálatból kizárja, és a kizárás okát rögzíti,
b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és
döntését írásban indokolja,
c) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti
támogatásban;
d) az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálatát végzi.
4.2. Az önkormányzat szociális ösztöndíjrészének feltételei szociális rászorultság alapján:
a) jövedelem viszonyok:
Az előkészítés során az ösztöndíjbíráló bizottság a pályázó és a vele egy háztartásban élők
egy főre jutó havi nettó jövedelmét vizsgálja.
Az egy háztartáson belül az egy főre eső havi nettó jövedelem meghatározásánál a Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat
kell figyelembe venni.
A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három
hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél, pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe
venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni.

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 300 %-át,
- egyedülálló eltartó esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.
b) egyéb szociális helyzet:
Az ösztöndíjbíráló bizottság az előkészítés során figyelembe veszi és alkalmazza a Rendelet
21. § (1) bekezdésében foglaltakat.
5.
Az önkormányzati ösztöndíjrész támogatási összege
5.1. Az ösztöndíjbíráló bizottság a szociális rászorultság feltételei – a jövedelmi viszonyok, az
egyéb szociális helyzet – objektív vizsgálata alapján tesz javaslatot a támogatás havi
összegéről.
5.2. A támogatás legkisebb összege havi 1000,- Ft. A támogatás összegének 100 forinttal
maradék nélkül oszthatónak kell lennie.
6.
Záró rendelkezés
6.1. Ezen szabályzatot a Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
____/2015.(IX. 29.) KNÖT határozatával hagyta jóvá, a szabályzat 2015. október 1-jén lép
hatályba.
6.2. Ezen szabályzat rendelkezéseit első ízben a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójára benyújtott pályázatok esetében kell
alkalmazni.
6.3. Új pályázatok benyújtására csak azon időszak alatt van lehetőség, amelyre vonatkozóan
az Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer adott fordulójához.
Kiszombor, 2015. szeptember 29.

Szegvári Ernőné
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

