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ELŐTERJESZTÉS 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. szeptember 28-i ülésére 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:  

 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához  

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

 

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 

 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 

 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 

katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 

 

Előterjesztő:    Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Farkas Nóra jegyzőkönyvvezető 

     

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól 

és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) szolgál.  

  

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) 

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

  

1.) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás  

 

Az 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 pályázat helyben kerül 

elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az Önkormányzat.  

 

2.) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás 

 

A Fejér Megyei Önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészíti az Önkormányzatunk által 

támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból 

fedezendő ösztöndíj összegét.  

 

3.) Intézményi támogatás 

 

Az Emberi Erőforrások 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 kiegészíti.  

 

 

Tartalmi összefoglaló: 

 

A pályázat „A” és „B” típusban történő kiírása kötelező jellegű.  

 

“A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.  

 

A pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn 

belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, 

mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják 

tanulmányaikat.  

 

A Rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Ösztöndíjban a rendvédelmi és 

katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. Az EFMI pályázati kiírása alapján nem 

jogosultak továbbá az Ösztöndíjra, a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú 

szakképzésben résztvevő tanulók, a külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók, 

valamint a Doktori (PhD) képzésben résztvevők sem felelnek meg a pályázati kiírás 

feltételeinek.  



 

“B” típusú pályázat: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév 

 

A pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos 

szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 

 

a) utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy  

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 

érettségizettek; 

és az aktuális tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, 

teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, 

felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.  

 

A Rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Ösztöndíjban a rendvédelmi és 

katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. Az EEFMI pályázati kiírása alapján a 

középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók sem 

jogosultak az Ösztöndíjra. 

 

A pályázók a pályázati kiírásban szereplő személyi és egyéb adataikat kötelesek a 

pályázatban megadni.  

 

Az Általános Szerződési Feltételek 16. §-a kimondja, hogy az elbíráló szerv döntése ellen a 

pályázó fellebbezéssel nem élhet. 

 

Szociális helyzet megítélése: 

 

A felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

szóló 51/2007. (III. 26.) számú Kormányrendelet Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj című fejezetének 21. § (1) bekezdése értelmében a hallgató szociális 

helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni a család jövedelmi helyzetét, a képzési hely és 

a lakóhely közötti távolságot, a fogyatékos hallgatók esetében mekkora összeget kell fordítani 

a különleges eszközök beszerzésére. Figyelemmel kell lenni a hallgatóval közös háztartásban 

élő eltartottak számára, az egészségi állapotuk miatt rendszeresen felmerülő kiadásokra, az 

ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekre. A szociális helyzet 

megállapítása során a család vagyoni helyzetének vizsgálatára nem tér ki a jogszabály. 

Az ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj 

megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. 

 

A 2016. évi fordulóban történő részvétel alapfeltétele, hogy az előterjesztéshez mellékelt 

csatlakozási nyilatkozatot a Képviselő- testület elfogadja. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg 

döntését.  

 

Alcsútdoboz, 2015. szeptember 9. 

Tisztelettel: 

              Tóth Erika 

   polgármester 



 

Határozati javaslat: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

.../2015. (IX.28.) számú határozata 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához  

történő csatlakozásról 

  

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához az 

előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat elfogadásával csatlakozik.   

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 

 

 

 

 


