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Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 
 

2119 Pécel, Kossuth tér 1.   Tel: 28/452 - 745, 452 - 751; Fax: 28/452-755 
WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu  

 

Iktatószám: SZ/880/5/2010 
 
 

ELİTERJESZTÉS 
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 

fordulójához csatlakozásról 
 

 
Az Oktatási Minisztérium – a települési és a megyei önkormányzatok együttmőködésével – a 
2001/2002. tanév során beindította a BURSA HUNGARICA  Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, melyhez az utóbbi 6 évben csatlakozott Pécel Város 
Önkormányzata is. A csatlakozás minden alkalommal az aktuális évre szól, ezért ismét el kell 
döntenünk, hogy folytatjuk-e a részvételt. 
A szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzető, szociálisan 
rászoruló fiatalok számára is elérhetıvé kívánja tenni a felsıoktatásban való részvételt. 
A Bursa Hungarica többszintő támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 
forrás szolgál: 
1.) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, melynek pályázónkénti havi 

összegét a helyi önkormányzat állapítja meg. Pécelen ez az összeg kezdettıl fogva 
havi kétezer Ft volt. 

2.) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, mely tetszıleges összeggel 
kiegészítheti a települési önkormányzatok által támogatásban részesített ösztöndíjasok 
ösztöndíját (e kettı együttesen: önkormányzati ösztöndíjrész). 

3.) Intézményi támogatás: az Oktatási Minisztérium a települési (és a megyei) 
önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással 
megegyezı mértékben kiegészíti. Ez a támogatás a támogatott hallgató azon 
felsıoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után 
felsıoktatási hallgatói normatívában részesül (intézményi ösztöndíjrész) 

 
Az ösztöndíj idıtartama: 

"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév, azaz a 
2010/2011. tanév második féléve és a 2011/2012. tanév elsı féléve. 

"B" típusú pályázat. 3x10 hónap, azaz hat egymást követı félév, 2011. IX. hótól 
 
A pályázók a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezı, hátrányos 
szociális helyzető 
• felsıoktatási hallgatók ("A" típus) 
••••  utolsó éves, érettségi elıtt álló középiskolások, valamint felsıfokú diplomával nem 

rendelkezı, felsıoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek ("B" típus).  
A pályázat keretében kizárólag azok részesülhetnek támogatásban, akik nappali tagozaton, 
állami felsıoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti 
megállapodás alapján nem állami felsıoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, 
államilag finanszírozott elsı alapképzésben, elsı kiegészítı alapképzésben, elsı szakirányú 
továbbképzésben, vagy akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzésben vesznek részt 
vagy kívánnak részt venni. 
A korábbi évek tapasztalata alapján a sikeres pályázók számára jelentıs segítséget nyújtunk 
tanulmányaik végzéséhez.  
A beérkezı pályázatokat a Képviselı-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága, valamint 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága bírálta el, mely hatáskört a két bizottság összevont, zárt 



7/2 

   

Készült: 2010.09.17. 13:53:51 bursa 2010 nyilatkozat.doc Utoljára mentette: fruzsi 

Készítette:Gera Zoltán   Utolsó nyomtatás: 2010.09.17. 13:53 

 

ülésen gyakorolta. A pályázatok elbírálása során a szociális rászorultság elve volt az 
elsıdleges, a helyi szociális rendeletünk szellemiségének megfelelıen. 
 
Fentiek alapján  
2004-ben 17 pályázót részesítettünk 10 hónapon át havi 2000,- Ft ösztöndíjban. Ezt 
kiegészítette ugyanilyen összegben az intézményi támogatás. Önkormányzatunk számára a 
Bursa Hungarica 2004. évi fordulójához való csatlakozás összesen 340.000,- Ft kiadást 
jelentett. 
 
2005-ben 41 pályázat érkezett be Pécelrıl. 38 pályázót részesítettünk A-típusú ösztöndíjban, 
egy pályázó nyerte el a B-típusú ösztöndíjat, melyet csak 2005. szeptemberétıl, a pályázó 
sikeres egyetemi felvételétıl kezdve kell folyósítanunk. Önkormányzatunk összköltsége 
ebben a ciklusban 768.000,- Ft. Ebben az évben elıször fordult elı, hogy Pest Megye 
Önkormányzata is támogatott péceli pályázókat (a 39 sikeres helyi pályázóból összesen 17-
et), így ık összesen havi 8000,- Ft ösztöndíjhoz jutottak, melynek egynegyede származott 
helyi forrásból. 
 
2006-ban 45 pályázat érkezett, 39 pályázót részesítettünk A-típusú ösztöndíjban, két pályázó 
nyerte el a B-típusú ösztöndíjat, melyet csak 2006. szeptemberétıl, a sikeres felvételi 
vizsgáikat követıen folyósíthatunk. Pest Megye Önkormányzata 22 péceli pályázót 
támogatott. Önkormányzatunk összköltsége 2006-ban 792.000,- Ft volt 
2007-ban 34 pályázat érkezett, 29 pályázót részesítettünk A-típusú ösztöndíjban, 1 pályázó 
nyerte el a B-típusú ösztöndíjat, melyet csak 2008. szeptemberétıl, a sikeres felvételi 
vizsgáikat követıen folyósíthatunk.. Önkormányzatunk összköltsége 2007-ban 750.000,- Ft 
volt 
2008-ban 21 pályázat érkezett, 20 pályázót részesítettünk A-típusú ösztöndíjban, 1 pályázó 
nyerte el a B-típusú ösztöndíjat, melyet csak 2009. szeptemberétıl, a sikeres felvételi 
vizsgáikat követıen folyósíthatunk.. Önkormányzatunk összköltsége 2008-ban 758.000,- Ft 
volt. 
2009-ben 32 A típusú és 1 B típusú pályázat érkezett. Csak 1 érvénytelen pályázat volt, mely 
nem nyert támogatást. A 2009. évben kifizetésre kerülı önkormányzati támogatás összege 
688 000,- Ft. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
Önkormányzatunknak 2010. szeptember 30-ig nyilatkoznia kell arról, hogy ismételten 
csatlakozni kíván-e a rendszerhez, és ha csatlakozik, ki kell írnia a pályázatot. 
Javasolom, hogy  

- a csatlakozási nyilatkozat aláírásával és postázásával bízzuk meg a polgármestert,  
- a pályázatot írjuk ki, és  
- vállaljon az önkormányzat kötelezettséget, hogy a 2010. évi költségvetésben az 

ösztöndíjak fedezetéül 800 ezer Ft-ot biztosít. Ez az összeg az eddigi mértékő, 
önkormányzatunk által adott 2.000.- Ft-os havi ösztöndíjak mellett 40 fı részére nyújt 
fedezetet. A nyertesek – az intézményi ösztöndíjrésszel együtt – legalább havi 4.000.- 
Ft-os ösztöndíjban részesülnek; és ha Pest megye is támogatást szavaz meg számukra, 
akkor ez az összeg tovább, a duplájára növekedhet. 

A pályázatok benyújtásának határideje 2010. október 29.. Az elbírálás szempontjai a 
pályázati kiírásban hozhatók nyilvánosságra, ha a Képviselı-testület ezen az ülésen a 
kérdésben dönt. A pályázatokat november 23-áig kell majd elbírálnunk, az eredményt 
december 6-ig kihirdetnünk. 
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Elıterjesztésünk mellékletét képezi az a pályázati kiírás-tervezet, melynek alapján a 
potenciális pályázók az esélyüket fel tudják mérni, s a szociális rászorultságukat okirat-
másolatokkal, igazolásokkal hitelt érdemlıen dokumentálni tudják. 
1.) A pályázatok elbírálásának módja a magunk által meghatározott szociálisan 

hátrányosságot jelentı szempontok szerinti, táblázatba rendezett pontozás módszere. Az 
elbírálást azonban minden esetben megelızi a Polgármesteri Hivatal által készítendı 
környezettanulmány. 

2.) A pályázatok elbírálása szempontjából szociálisan hátrányos helyzetőnek tekinthetı 
a.) árva vagy félárva; 
b.) valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családban folyamatos ellátást igénylı 

beteg van; 
c.) szülıje/gondviselıje munkanélküli vagy nyugdíjas; 
d.) gyermeke van; 
e.) családjában lévı eltartottak száma három, vagy annál több; 
f.)  Pécel Város Önkormányzata által elismert lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, 

melyet a helyi szociális rendelet 9.§. (2) bekezdése határoz meg; 
g.) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült; 
h.) családjában az 1 fıre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 150%-át nem haladja meg. Kivételes méltányosságból az 1 fıre jutó jövedelem 
elérheti a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át. 

A szociális rászorultság igazolására a pályázat kötelezı mellékleteként csatolni kell a pályázó 
és a vele egy háztartásban élık 1 fıre jutó jövedelmének megállapításához szükséges 
igazolásokat, továbbá minden olyan szociálisan hátrányos körülményt bizonyító okirat 
másolatát, nyilatkozatot, igazolást, melyet a pályázó megjelöl. A pályázatok elbírálásának 
hatáskörét illetıen javasoljuk a Képviselı-testületnek, hogy a tavalyihoz hasonlóan a 
pályázatok elızetes rangsorolását az Oktatási és Kulturális Bizottsága, valamint a Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága feladatául adja. 
 
Határozati javaslat:  
1. Pécel Város Önkormányzata csatlakozik a hátrányos szociális helyzető felsıoktatási 
hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához, melynek fedezetéül a 2010. évi költségvetésben 800.000,- Ft-ot biztosít. 
Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására. 
 
2. A Képviselı-testület elfogadja a határozat mellékletét képezı Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásának szövegét, a pályázat 
elbírálása szempontjából szociálisan hátrányos helyzetet jelentı elemeket, a 
környezettanulmány kötelezıvé tételét. Megbízza a Polgármestert a pályázati kiírás 
közzétételével. 
 
3. A Képviselı-testület a pályázatok elızetes rangsorolásával megbízza az Oktatási és 
Kulturális Bizottságot, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottságot. 
Határidı: 2010. szeptember 30. 
Felelıs: Polgármester 
 
Pécel, 2010. szeptember 14. 
 

 Dr. Benkovics Gyula. 
 polgármester 
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A bizottsági és testületi ülésen megtekinthetık terjedelmük miatt: 
Határozat mellékletei 
1. polgármesteri nyilatkozat  
(A bizottsági és testületi ülésen megtekinthetık terjedelmük miatt az alábbiak:) 
2. pályázati kiírás (A típusú)  
3. pályázati kiírás (B típusú) 
4. pályázati őrlap (A típusú) 
5. pályázati őrlap (B típusú) 
 
Elıterjesztés melléklete 
ütemterv 
 
 
 
A döntéshez minısített többség szükséges. 

 

Az elıterjesztést készítette Gera Zoltán oktatási referens.  

 

Az elıterjesztést szakmai szempontból 
ellenırizte 

Dr. Rimóczi Imre Aljegyzı 

Igazgatási és Okmányiroda vezetı. 

 
 
Az elıterjesztést törvényességi szempontból 
ellenırizte 

Dr. Csizmadia Julianna  
Címzetes Fıjegyzı. 

 
 

A téma felügyeletét ellátó illetékes 
alpolgármester ellenjegyzése 

Bartha Attiláné alpolgármester.  

 
 
 
 
 
 
Határozat 1. sz. melléklete: 
OKM Támogatáskezelı Igazgatósága 
1244 Budapest, Pf. 920 
részére ajánlott küldeményként postázandó 
2010. szeptember 30-ig 
 

CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT 
 
Alulírott,Dr. Benkovics Gyula, mint a Pécel Város Önkormányzat polgármestere (a 
polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat 
aláírásával igazolom, hogy az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelıen kifejezett és 

Általános Szerzıdési Feltételek 1. sz. melléklete 
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visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzető 
felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához. 
Kijelentem, hogy az önkormányzat a felsıoktatási hallgatók számára, valamint a felsıoktatási 
tanulmányokat kezdı fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Általános Szerzıdési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az Általános Szerzıdési Feltételekben foglaltaknak megfelelıen jár el.   
 
Pécel, 2010. szeptember 23. 
 
P.H. 
 
 (aláírás)  
 (név)              Dr. Benkovics Gyula  
  

NYILATKOZAT AZ ON-LINE ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 
 
Alulírott, ……………………………………………..  , mint a 
…………………………………………………………  Önkormányzat 
polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen 
nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az 
Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az 
OKM Támogatáskezelı által üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/ Internet honlapon 
on-line adatbázisban rögzíti. 
Az adatrögzítéssel megbízott munkatársa neve: 
Beosztása: 
Születési Idı: 
E-mail cím: 
Telefonszám: 
 2010.  
 
írás)  
 (név) 
 
 
Elıterjesztés melléklete: 

 
BURSA HUNGARICA FELSİOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
ÜTEMTERV 

A TELEPÜLÉSI és MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA 
 

HATÁRIDİ TEVÉKENYSÉG 
I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG 

2010. szeptember 30.  

A csatlakozni kívánó települési önkormányzat visszajuttatja az aláírt Csatlakozási 
nyilatkozatot (1. sz. melléklet) az OKM Támogatáskezelı részére, s így a Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának 
résztvevıjévé válik. 
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2010. október 1. 
A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat ("A" és "B" típus 
együttesen). 

2010. október 6. 
A www.okmt.hu Internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán a „Csatlakozott 
települések” menüpont alatt megtekinthetı a 2011. évi pályázati fordulóhoz 
csatlakozott települések listája. 

2010. október 11. 
Az indokolt méltányossági csatlakozási kérelmek megküldése az OKM 
Támogatáskezelı részére. 

2010. október 25. 
A felsıoktatási és tudományos helyettes államtitkár dönt a csatlakozás utólagos 
elfogadásáról szóló méltányossági kérelmekrıl, és döntésérıl tájékoztatja az OKM 
Támogatáskezelıt. 

2010. november 2. 
Az OKM Támogatáskezelı értesíti az érintett önkormányzatokat a felsıoktatási és 
tudományos helyettes államtitkár döntésérıl. 

2010. október 29. A pályázatok benyújtásának határideje. 

2010. november 9. 
A megyei önkormányzat visszajuttatja a megyei önkormányzat és a NEFMI között 
kötendı 2011. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyezı, aláírt 
példányát az OKM Támogatáskezelı részére. 

2010. november 23.  A települési önkormányzat elbírálja a beérkezett pályázatokat.  

2010. november 29.  
A települési önkormányzatok döntésüket Bírálati lapon vagy az on-line adatbázisban 
rögzítik. 

2010. december 1.  
A települési önkormányzat a nem támogatott, és a pályázatból kizárt pályázók 
eredeti Bírálati anyagát az Összesítı lapokkal együtt eljuttatja az OKM 
Támogatáskezelı részére. 

2010. december 1.  
A települési önkormányzat a támogatott pályázók eredeti Bírálati anyagát és azok 
kötelezı mellékletét az Összesítı lapokkal együtt eljuttatja a megyei önkormányzat 
részére. 

2010. december 6. 

A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján és a helyben 
szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített 
adatait, és írásban értesíti a pályázókat döntésérıl, valamint döntésének 
indoklásáról. 

2011. január 21. Az OKM Támogatáskezelı értesíti a nem támogatott pályázókat. 

2011. január 24.  

A megyei önkormányzat meghozza döntését, azt felvezeti a Bírálati lapra, a pályázók 
adatait az OKM Támogatáskezelı által megadott módon rögzíti a Bursa on-line 
adatbázisban, továbbá erre az idıpontra az eredeti Bírálati anyagokat és azok 
kötelezı mellékletét, valamint az Összesítı lapokat eljuttatja az OKM 
Támogatáskezelıhöz. 

2011. március 16. 
Az OKM Támogatáskezelı  értesíti az „A” és "B" típusú támogatásban részesített 
pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegérıl. 

2011. március 21.  
Az OKM Támogatáskezelı értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az 
általuk támogatásban részesített pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi 
összegérıl. 

 

II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENİRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELİZİEN; 
FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS  

2011. január 31.  

A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre esı  
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelı 
számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában: 

- 2011. „A” típusú; 
- 2010. „B” típusú; 
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- 2009. „B” típusú; 
- 2008. „B” típusú.  

2011. március 2.  
Az OKM Támogatáskezelı az intézményi web oldalon keresztül tájékoztatja a 
felsıoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban 
részesülı hallgatókról. 

2011. március  
A felsıoktatási intézmények ellenırzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív web 
oldalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelıt, hogy mely hallgatók 
részére utalható át az 5 havi  önkormányzati támogatás. 

2011. március 

Az OKM Támogatáskezelı a beérkezett támogatási összegeket a kifizetıhelyek 
(felsıoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizetı felsıoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az 
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az 
OKM Támogatáskezelı számlaszámára. 

2011. április 8. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 
2011. május 10.  Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 
2011. június 10.  Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2011. július 29.  
Az OKM Támogatáskezelı visszautalja a ki nem fizethetı önkormányzati 
ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsıoktatási intézménytıl már visszaérkeztek) az 
érintett települési és megyei önkormányzatoknak.  

2011. augusztus 31.  

A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre esı  
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelı 
számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában: 

- 2011. „A” típusú; 
- 2011. „B” típusú; 
- 2010. „B” típusú; 
- 2009. „B” típusú. 

2011. szeptember 9. 
Az OKM Támogatáskezelı az intézményi web oldalon keresztül tájékoztatja a 
felsıoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban 
részesülı hallgatókról. 

2011. szeptember 30. 
A felsıoktatási intézmények ellenırzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív web 
oldalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelıt, hogy mely hallgatók 
részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás. 

2011. október  

Az OKM Támogatáskezelı a beérkezett támogatási összegeket a kifizetıhelyek 
(felsıoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizetı felsıoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az 
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az 
OKM Támogatáskezelı számlaszámára. 

2011. október 10. 
A felsıoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult 
hallgatók részére. 

2011. november 10.  Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 
2011. december 09.  Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2012. január 11. 
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a 
felsıoktatási intézményekben, amennyiben ezek 2011 decemberében nem kerültek 
kifizetésre. 

2012. március 1. 
Az OKM Támogatáskezelı értesíti a települési és megyei önkormányzatokat a 2011. 
évi „B” típusú ösztöndíjasok felvételi eredményérıl, valamint ösztöndíjra való 
jogosultságukról/jogosulatlanságukról.  

2012. március 30. 
Az OKM Támogatáskezelı visszautalja a ki nem fizethetı önkormányzati 
ösztöndíjrészeket az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.  
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

…………………. Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal 
együttmőködve 

ezennel kiírja a 2011. évre 
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsıoktatási  hallgatók számára 
a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév elsı félévére vonatkozóan 

 
 
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezı, hátrányos szociális 
helyzető felsıoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidın belül, teljes 
idejő (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezı mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsıfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
 
Figyelem!  

- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és 
az általuk fizetendı egyes térítésekrıl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek 
Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsıoktatási intézmények katonai 
illetve rendvédelmi képzésben részt vevı hallgatói.  

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésben részt vevı tanulók 
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 

- Doktori (PhD) képzésben résztvevık nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. 
- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica 

ösztöndíjra. 
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdı hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2011. ıszén már nem áll fenn, úgy a 2011/2012. 
tanév elsı félévére esı ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsıoktatási intézményben a pályázás idıpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, 
hogy a 2010/2011. tanév második félévére már beiratkozzon a felsıoktatási intézménybe. 
 
Az ösztöndíj idıtartama 10 hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév (2010/2011. tanév 
második, illetve a 2011/2012. tanév elsı féléve). 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március. 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. 
tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való 
jogosultságát elveszíti. 
 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott 
hallgatója a felsıoktatási intézménynek.  
 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása 
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- a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. 
 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelı jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselı járandóságokról lásd a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját). 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról az OKM Támogatáskezelı Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak 
tájékoztatást nyújtson. 
 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati őrlapon rögzített személyes 
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei 
önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – átadja illetıleg az ösztöndíj idıtartama 
alatt maga kezelje.  
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága 
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – 
az ösztöndíj idıtartama alatt kezelje. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes 
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történı kezeléséhez és az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenırzése céljából történı 
továbbításához. 
 
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetı pályázati őrlapon, a pályázó által aláírva, egy 
példányban kell benyújtani. 

  
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29. 

 
 
A pályázat kötelezı mellékletei: 

 
1. A felsıoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás. 
 
Amennyiben a pályázó egy idıben több felsıoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, 
pályázatában csak azt a felsıoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsıként létesített hallgatói 
jogviszonyt. A felsıoktatási intézmények szerzıdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik 
szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató 
az állami felsıoktatási intézményt köteles megnevezni.  
 
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élık egy fıre jutó havi nettó jövedelmérıl. 
 
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 

- . . .  
 
A pályázati őrlap csak a fent meghatározott kötelezı mellékletekkel együttesen érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minısül. 
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Egy háztartásban élık: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerően együttlakó, ott 
bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek. 
 
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 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; 

 
A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:  

a.) a határidın túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelı pályázatokat a bírálatból kizárja, és 
kizárását írásban indokolja; 

b.) minden határidın belül benyújtott, formailag megfelelı pályázatot érdemben elbírál, és döntését 
írásban indokolja; 

c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezı pályázókat részesítheti támogatásban; 

d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bırszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 
vizsgálatára tekintettel járhat el. 
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A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
A települési önkormányzat döntésérıl és annak indokáról 2010. december 6-ig írásban értesíti a 
pályázókat. 
 
Az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága 2011. március 16-ig írásban értesíti a települési 
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes 
összegérıl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 

Az ösztöndíjban részesülı hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idıszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintı változásról haladéktalanul (de legkésıbb 15 napon belül) írásban 
értesíteni a folyósító felsıoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelıt (1244 Budapest, Pf. 
920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok 
változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsıoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, 

finanszírozási forma megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása. 

 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsıoktatási 
intézmény részére visszafizetni. 

A felsıoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, 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. 
 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelı adatokat 
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet 
még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérıl szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsıoktatásban részt vevı hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
szolgál. 
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„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

……………….. Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal 
együttmőködve  

 ezennel kiírja a 2011. évre  
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsıoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 
 
 
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezı, hátrányos szociális 
helyzető fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
 
a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elıtt álló középiskolások; 

 vagy 

b) felsıfokú diplomával nem rendelkezı, felsıoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; 
 
és a 2011/2012. tanévtıl kezdıdıen felsıoktatási intézmény keretében teljes idejő (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezı alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsıfokú szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben elıször nyernek felvételt 
felsıoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik. 
 
Figyelem!  

- A 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és 
az általuk fizetendı egyes térítésekrıl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek 
Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsıoktatási intézmények katonai 
illetve rendvédelmi képzésben részt vevı hallgatói.  

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésben részt vevı tanulók 
nem jogosultak a  Bursa Hungarica ösztöndíjra. 

 
Az ösztöndíj idıtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követı tanulmányi félév. 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév elsı féléve, keresztféléves képzés esetén 
a 2011/2012. tanév második féléve. 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. 
tanév elsı félévében illetve keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. tanév második félévében 
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem 
felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott 
hallgatója a felsıoktatási intézménynek.  
 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása 
- a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. 
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Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelı jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselı járandóságokról lásd a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját). 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézménybe történı felvételi 
vizsgája eredményérıl az Oktatási Hivatal az OKM Támogatáskezelı Igazgatóságának, illetve a 
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsıoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról az OKM Támogatáskezelı Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak 
tájékoztatást nyújtson. 

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati őrlapon rögzített személyes 
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei 
önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – átadja illetıleg az ösztöndíj idıtartama 
alatt maga kezelje.  
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága 
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – 
az ösztöndíj idıtartama alatt kezelje. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes 
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történı kezeléséhez és az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenırzése céljából történı 
továbbításához. 
 
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetı pályázati őrlapon, a pályázó által aláírva, egy 
példányban kell benyújtani. 
  
 

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29. 
 
 
A pályázat kötelezı mellékletei: 
 
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élık egy fıre jutó havi nettó jövedelmérıl. 
 
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 

- . . .  
 
A pályázati őrlap csak a fent meghatározott kötelezı mellékletekkel együttesen érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minısül. 
 
Egy háztartásban élık: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerően együttlakó, ott 
bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek. 
 
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 
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- 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 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; 

 
A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:  

a.) a határidın túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelı pályázatokat a bírálatból kizárja, és 
kizárását írásban indokolja; 

b.) minden határidın belül benyújtott, formailag megfelelı pályázatot érdemben elbírál, és döntését 
írásban indokolja; 

c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezı pályázókat részesítheti támogatásban; 

d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bırszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 
vizsgálatára tekintettel járhat el. 
 
 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
A települési önkormányzat döntésérıl és annak indokáról 2010. december 6-ig írásban értesíti a 
pályázókat. 
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Az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága 2011. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat 
által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérıl és az 
ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
A pályázó a felvételi értesítı másolatának megküldésével köteles írásban 2011. szeptember 1-
jéig az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2011/2012. tanévben 
melyik felsıoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban 
nyilatkozni arról, hogy a 2011-es felvételi évet megelızıen nyert-e felvételt felsıoktatási 
intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj 
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következı évi fordulójából kizárható. 
 
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülı ösztöndíjas a támogatás idıtartama 
alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. 
 

Az ösztöndíjban részesülı hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idıszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintı változásról haladéktalanul (de legkésıbb 15 napon belül) írásban 
értesíteni a folyósító felsıoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelıt (1244 Budapest, Pf. 
920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok 
változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsıoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, 

finanszírozási forma megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása. 

 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsıoktatási 
intézmény részére visszafizetni 
 
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. 
 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelı adatokat 
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet 
még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérıl szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsıoktatásban részt vevı hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
szolgál. 



 

 

 

2011. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSİOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT  

 

 
 „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŐRLAP 

 
 FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA  

 
A 2010/2011. TANÉV II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2011/2012.TANÉV I. FÉLÉVÉRE 

VONATKOZÓAN 
 
NYOMTATOTT NAGYBETŐVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN, LAKCÍMKÁRTYÁJÁN 
ÉS  ADÓIGAZOLVÁNYÁN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELİEN! 
      

A PÁLYÁZÓ NEVE: 

ADÓAZONOSÍTÓ JELE: ���������������������������������������� 

Születési hely, dátum:                                                                                                                 ����-��-�� 
 

Anyja születési (leánykori) neve: 

Állandó lakóhely 
 
Irányítószám:                                                

���� 
 

 
Település: 
 

Közterület, házszám: 
 

Telefonszám: 

Felsıoktatási intézmény1: 

Kar: 

Szak, szakpár: 

Képzési forma: � felsıfokú alapképzés (BA, BSc)   � egységes, osztatlan alapképzés   � mesterképzés (MA, 
MSc) 

                           �  felsıfokú szakképzés           

Tagozat:       � teljes idejő képzés (nappali képzés munkarendje)     � részidıs képzés (esti vagy levelezı képzés munkarendje) 

            � távoktatás 

folytatás a túloldalon 
 

                                                 
1 Amennyiben a hallgató egy idıben több felsıoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, azt a felsıoktatási intézményt kell megneveznie, 
amellyel elsıként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsıoktatási intézmények szerzıdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem 
hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsıoktatási intézményt köteles megnevezni. 



 

 

 
A pályázóval egy háztartásban élık egy fıre esı havi nettó jövedelme: ________________Ft 
 

 
További jellemzı adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: 

 
 

A pályázó házas:  igen   /   nem 
 
A pályázó gyermeket nevel: igen   /   nem   Gyermekeinek száma: ______ fı 
 
A pályázó önfenntartó: igen   /   nem   A pályázó eltartott: igen   /   nem 
 
A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fı 
 
A pályázó szülei elváltak:  igen   /   nem  A pályázó szülei különváltak:  igen   /   nem  
 
A pályázó árva: igen   /   nem  
 
A pályázó félárva: igen   /   nem  
 

A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen   /   nem  
 
A pályázó fogyatékossággal élı:  igen   /   nem A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______  
 
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van   /   nincs  
 
A pályázó családjában munkanélküliség: van    /    nincs  Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fı 

 
A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: igen   /   nem 
 
A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsıoktatási intézménye között:  igen   /   nem   
 
 

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények: 
 
 
 
 

 
A kitöltött pályázati őrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelezı mellékletek együttes benyújtásával érvényes.  
Jelen őrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.  
 
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati őrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – átadja, illetıleg az ösztöndíj idıtartama 
alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága személyes adataimat az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – az ösztöndíj idıtartama alatt kezelje. 
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében szükséges 
mértékben történı kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenırzése 
céljából történı továbbításához. 
 
Hozzájárulok, hogy a felsıoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról az OKM Támogatáskezelı Igazgatóságának, illetve 
a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
 
………………., 2010. ………………………………….. 
 
 ……………………………………. 
          pályázó aláírása 
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 „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŐRLAP 

 
A 2010/2011. TANÉVBEN UTOLSÓ ÉVES, ÉRETTSÉGI ELİTT ÁLLÓ KÖZÉPISKOLÁSOK 

ILLETVE 
 FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYBE MÉG FELVÉTELT NEM NYERT ÉRETTSÉGIZETT 

FIATALOK SZÁMÁRA 
 

NYOMTATOTT NAGYBETŐVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN, LAKCÍMKÁRTYÁJÁN 
ÉS  ADÓIGAZOLVÁNYÁN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELİEN! 
      

A PÁLYÁZÓ NEVE: 
 

ADÓAZONOSÍTÓ JELE: ���������������������������������������� 

Születési hely, dátum:                                                                                                                 ����-��-�� 
 

Anyja születési (leánykori) neve: 

Állandó lakóhely 
 
Irányítószám:                                                

���� 
 

 

Település: 
 

Utca, házszám: 
 

Telefonszám: 

Érettségi éve: 

 
 

 
 

folytatás a túloldalon



 

 

 

A pályázóval egy háztartásban élık egy fıre esı havi nettó jövedelme: ________________Ft 
 

További jellemzı adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: 
 
A pályázó önfenntartó: igen   /   nem   A pályázó eltartott:  igen   /   nem  
  
A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ fı 
 
A pályázó szülei elváltak:  igen   /   nem  A pályázó szülei különváltak:  igen   /   nem  
 
A pályázó árva: igen   /   nem  
 
A pályázó félárva: igen   /   nem  
 

A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen   /   nem  
 
A pályázó fogyatékossággal élı:  igen   /   nem A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______  
 
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van   /   nincs  
 
A pályázó családjában munkanélküliség: van    /    nincs  Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fı 
 

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények: 
 
 
 

A kitöltött pályázati őrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelezı mellékletek együttes benyújtásával érvényes.  
Jelen őrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.  

Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati őrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy jelen pályázati őrlap benyújtásakor felsıoktatási intézménybe még 
nem nyertem felvételt. 
Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – átadja illetıleg az ösztöndíj idıtartama 
alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága személyes adataimat az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából – az ösztöndíj idıtartama alatt kezelje, 
valamint ellenırzés céljából az Oktatási Hivatalnak megküldje.. 
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében szükséges 
mértékben történı kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenırzése 
céljából történı továbbításához. 
Hozzájárulok, hogy a felsıoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról az OKM Támogatáskezelı Igazgatóságának, illetve 
a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
 
 
………………., 2010. ………………………………….. 
 
 ……………………………………. 
          pályázó aláírása 
Alulírott, mint a 18. életévét még be nem töltött ösztöndíjas törvényes képviselıje kifejezetten és visszavonhatatlanul 
hozzájárulok a fenti nyilatkozatban meghatározott adatkezeléshez. 
 
………………., 2010. ………………………………….. 
 
 …………………………………… 
 törvényes képviselı aláírása* 

 
(*a törvényes képviselı aláírása abban az esetben szükséges, ha az ösztöndíjas még nem töltötte be  
18. életévét. A törvényes képviselı nyilatkozata önmagában nem elégséges, nem pótolja a 18. életévét be nem töltött ösztöndíjas 
aláírását.) 


