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

Üsz.: 22-192/2011.     Tárgy: 2012. évi Bursa Hungarica  
        Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat 
       Mell.: Szabályzat 

 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
             Képviselı-testülete 
 

KISZOMBOR 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A felsıoktatásban résztvevı hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl 
szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a települési 
önkormányzatok évente csatlakozhatnak az Ösztöndíjrendszerhez. 
 

2012. évi fordulóhoz a csatlakozási szándékot legkésıbb 2011.október 14-ig kell megküldeni 
az OKM Támogatáskezelı Igazgatóságára. 
 

Az önkormányzat jelenlegi kötelezettsége: 
 

     2012.   
,,B” típus   3 fı                    60.000.- Ft        
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a felsıoktatási hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
18-20. § - ára tekintettel, továbbá a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat Általános Szerzıdési Feltételei 7.§-ában foglalt elıírások alapján az 
önkormányzati ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjére vonatkozóan 2007-ben megalkotta a 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjérıl 
szóló Szabályzatát (továbbiakban Szabályzat).  
 

A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának 
Általános Szerzıdési Feltételei a települési önkormányzatok számára 6. § g) pontjában 
foglaltak szerint: 
„A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élık 
(a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszerően együtt lakó, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek) egy fıre 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, 
belföldrıl vagy külföldrıl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 

- az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az egyszerősített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 

Elismert költségnek minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy 
egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
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csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minısülı 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezıgazdasági ıstermelı 
adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 
bevétel csökkenthetı az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelı 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelı 
összeggel. 
Befizetési kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási 
adó, a magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
Nem minısül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, 
az adósságcsökkentési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, 
a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelıszülık számára fizetett 
nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendı személyi térítési díj megállapítása kivételével a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, 

amely a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti 
kötelezı legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás” 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szabályzatban az ösztöndíj 
megállapításának feltételének az egy fıre jutó jövedelem felsı határát az alábbiak szerint 
határozta meg:  

„- a családban élı pályázó esetén az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 

- egyedülálló eltartó esetén az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.” (öregségi nyugdíj minimum 
2011-ben 28.500.- Ft) 
 

Az önkormányzat 2009. évben nem csatlakozott az Ösztöndíjpályázat 2010. évi 
fordulójához, sem 2010. évben a 2011. évi fordulóhoz. 
 
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 együttmőködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat 
az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszőntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas 
ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a 
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követı tanulmányi félévtıl ható 
hatállyal hozható meg. 
 
A felsıoktatási intézménybe jelentkezık számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat 
illetékességi területérıl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban 
rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követı tanulmányi 
félévtıl ható hatállyal hozható meg. 
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Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy szíveskedjen az elıterjesztést megtárgyalni és 
döntését meghozni. 
 
 
Kiszombor, 2011. szeptember 22.     
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 
 
 
Tárgy: 2012. évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat 
 
____/2011. (______.) KNÖT h. 
 

HATÁROZAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 2012. évi 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évi Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Ösztöndíjpályázathoz nem kíván csatlakozni. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 



 4 

Kiszombor Község Önkormányzatának 
S z a b á l y z a t a 

a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  
elbírálásának rendjérıl 

 
Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a felsıoktatási hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
18-20. § - ára tekintettel, továbbá a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat Általános Szerzıdési Feltételei 7.§-ában foglalt elıírások alapján az 
önkormányzati ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjére vonatkozóan az alábbi Szabályzatot 
alkotja meg: 

1. 
Szabályzat hatálya 

 

1.11A Szabályzat hatálya kiterjed Kiszombor község közigazgatási területén állandó 
bejelentett lakóhellyel rendelkezı, szociálisan hátrányos helyzető, teljes idejő (nappali 
tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsıfokú 
szakképzésben tanuló hallgatókra, valamint utolsó éves érettségi elıtt álló középiskolásokra, 
illetve felsıfokú diplomával nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe felvételt még nem 
nyert érettségizettekre. 
1.2 E szabályzat hatálya nem terjed ki a rendvédelmi és katonai felsıoktatási intézmények 
hallgatóira, a középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésben részvevı 
tanulókra, a doktori (PhD) képzésben részvevıkre, valamint a külföldi intézménnyel hallgatói 
jogviszonyban állókra. 

2. 
Az elbírálás rendje 

 
2.1 Kiszombor Község Önkormányzat Képviselı-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága az önkormányzati ösztöndíjrendszer elızetes bíráló 
bizottságaként (a továbbiakban: ösztöndíjbíráló bizottság): 
- a beérkezett pályázatok elbírálását elıkészíti, valamint javaslatot tesz a képviselı-testületnek 
a támogatott pályázatok rangsorára (A és B típusú pályázat), 
- javaslatot tesz a megítélt ösztöndíj megvonása esetén a támogatás más jogcímen történı 
folyósításáról (A és B típusú pályázat), 
- javaslatot tesz a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített 
elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérıl (A és B típusú pályázat), 
- elıkészíti az ösztöndíjasok szociális rászorultságának évente egyszeri kötelezı 
felülvizsgálatát (B típusú pályázat) 
 
2.2 A képviselı-testület döntését az Általános Szerzıdési Feltételek 3. számú mellékletét 
képezı bírálati lapon rögzíti. A döntés csak a meghozatalát követı tanulmányi félév 
kezdetétıl lép hatályba. Az ösztöndíjbíráló bizottság javaslatára figyelemmel a képviselı-
testület a pályázat elbírálása során a pályázót havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó 
támogatási igényét elutasítja. 
 
2.3 Az ösztöndíjbíráló bizottság a képviselı-testület döntését követıen a támogatásban 
részesített ösztöndíjasok listáját az önkormányzat hirdetıtábláján és a helyben szokásos 
módon nyilvánosságra hozza. A lista a támogatott pályázók nevét és a megítélt havi 
támogatás összegét tartalmazza. 
 
___________________________________ 
1 375/2008./ X.29. /KKÖT. h. módosította 
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2.4 Az ösztöndíjbíráló bizottság a képviselı-testületi döntést követıen a támogatott 
pályázókat döntésérıl írásban értesíti. 
 
2.5 A képviselı-testület döntése ellen a pályázók fellebbezéssel nem élhetnek. 
 

3. 
Az elbírálás rendje 

 
3.1 A képviselı-testület az ösztöndíjbíráló bizottság elıkészítése és javaslata alapján az 
önkormányzati ösztöndíjrész elbírálása során az alábbiak szerint jár el: 
 
a) a határidın túl benyújtott vagy formailag nem megfelelı pályázatokat a bírálatból kizárja, 
és döntését írásban indokolja, 
 
b) a határidın belül benyújtott formailag megfelelı pályázatot érdemben elbírálja, és döntését 
írásban indokolja, 
 
c) az elbírálás során fajra, nemre, bırszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 
tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 
vizsgálatát végzi. 
 
3.2 Az önkormányzat szociális ösztöndíjrészének feltételei szociális rászorultság alapján: 
 
a) jövedelem viszonyok: 
Az elıkészítés során az ösztöndíjbíráló bizottság a pályázó és a vele egy háztartásban élık 
egy fıre jutó havi nettó jövedelmét vizsgálja. 
Az egy háztartáson belül az egy fıre esı havi nettó jövedelem meghatározásánál a Bursa 
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerzıdési Feltételeiben foglaltakat 
kell figyelembe venni. 
Az ösztöndíj megállapításának feltételeként meghatározott felsı határ szerint:  

- a családban élı pályázó esetén az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 

- egyedülálló eltartó esetén az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.  
 
b) egyéb szociális helyzet: 
Az ösztöndíjbíráló bizottság az elıkészítés során figyelembe veszi és alkalmazza felsıoktatási 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendı szóló 51/2007.(III. 26.) Korm. rendelet 21. § (1) 
bekezdésében foglaltakat. 
 
c) környezettanulmány: 
Az ösztöndíjbíráló bizottság a pályázatban és a jövedelemnyilatkozatban szereplı adatok 
valódiságának megállapítására környezettanulmány lefolytatását kezdeményezheti. Ha a 
környezettanulmány megállapításai nem támasztják alá a pályázatban és a 
jövedelemnyilatkozatban szereplı adatok valódiságát, a bizottság javaslatot tehet a pályázat 
elutasítására. 
 
3.3 A pályázó a szociális rászorultsága igazolására, valamint a vele egyháztartásban élık egy 
fıre jutó nettó jövedelmének megállapítására mellékletként köteles igazolást benyújtani. 

 
4.  

Az önkormányzati ösztöndíjrész támogatási összege  
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4.1 Az ösztöndíjbíráló bizottság a szociális rászorultság feltételei – a jövedelmi viszonyok, az 
egyéb szociális helyzet, valamint a környezettanulmány – objektív vizsgálata alapján tesz 
javaslatot a támogatás havi összegérıl. 
4.2 A támogatás legkisebb összege havi 1000.- Ft. A támogatás összegének 100 forinttal 
maradék nélkül oszthatónak kell lennie. 
 

5.  
 
5.1 Ezen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba. 
5.2 Ezen pályázat rendelkezéseit elsı ízben a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójára benyújtott pályázatok esetében kell alkalmazni. 
 
 
Kiszombor, 2007. szeptember 27. 
 
 
Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
  polgármester         jegyzı 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva. 
Kiszombor 2008. október hó 30. nap 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyzı 

 
 


