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Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2016. évre is kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázat létrehozásának célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 
támogatása. A pályázat a korábbi éveknek megfelelően 2015-ben is két kategóriában került 
kiírásra a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a 
megyei önkormányzatok által adható támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az 
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az 
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei 
önkormányzatok látják el. 
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„A” típusú pályázat: 
 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 
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 ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 

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 pályázat: 
 
Az ösztöndíjpályázatra azok Kistarcsa illetékességi 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 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt  
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú 

hallgatója 
- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban 

 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben 
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. 
tanévben ténylegesen megkezdik. 
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Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2016/2017. 
tanév, a 2017/2018. tanév és a 2018/2019. tanév). 
 
A támogatás összegét pályázónként állapítja meg és indokolja a csatlakozó Önkormányzat. A 
megyei önkormányzat tetszőleges összeggel egészítheti ki a települési önkormányzat által 
megítélt összeget. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési és megyei 
önkormányzatok által megállapított támogatási összeget az önkormányzati résszel megegyező 
mértékben kiegészíti. 
 
A pályázati kiírás kötelező tartalmi elemeit az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő határozza 
meg, az önkormányzat a bírálati szempontként meghatározott feltételekkel egészítheti ki. 
 
Az Általános Szerződési Feltételek szerint a települési önkormányzat mind az „A”, mind a 
„B” típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az „A” és a „B” típusú pályázatok 
kiírásának megjelentetése egy időben történjék. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006-ban csatlakozott a Bursa 
Hungarica pályázathoz, akkor 3.000.-Ft/fővel támogatta a hallgatókat, 2007-től 5.000.- 
Ft/fővel támogatott maximum 20 pályázót. 
 
 
Az Önkormányzat a szociális rászorultság megállapításánál meghatározhat egyéb feltételeket 
is.  
Javaslom, hogy az előző évek tapasztalatai alapján a pályázati kiírásban az egy főre eső havi 
nettó jövedelem mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjhoz viszonyított aránya legyen a 
meghatározó, mely jelenleg 28.500.- Ft.  
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelentő szempont legyen még, ha: 

• a családban az eltartott gyermekek száma három vagy annál több,  
• a pályázó családjában fogyatékos vagy rokkant személy él. 

 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójában 7 
személyt részesített támogatásban az önkormányzat. Tekintettel arra, hogy a 20 fős 
támogatotti létszámot nem sikerült feltölteni, valamint a Humápolitikai Bizottság is javasolta, 
ezért magasabb jövedelemhatár megállapítását terjesztettük elő. 
 
Bírálati szempontként javaslom, hogy pályázati feltétel legyen az egy főre eső jövedelem 
határa: 
- ha a családban két szülő van: a mindenkori öregségi nyugdíj (28.500.- Ft) 200 százaléka, 
azaz 57.000.- Ft/fő (előző évben 42.750,- Ft/fő volt); 
- egyedülálló szülő esetén: a mindenkori öregségi nyugdíj 250 százaléka, azaz 71.250.- Ft/fő 
legyen (előző évben 57.000,- Ft/fő volt).  
 
 
 

1. számú Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához és 
5.000.- Ft/fő/hó összeggel maximum 20 fő pályázót támogat.  
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Kistarcsa Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelepes.aspx internet címen elérhető EPER-
Bursa rendszerben rögzíti. 
Kistarcsa Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására szolgáló 
nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot 
aláírja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
 

2. számú Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat mellékelt pályázati 
felhívásait elfogadja.  
A Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázók közül a szociális 
szempontok alapján azt a pályázatot támogatja, akinek családjában az egy főre eső nettó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 200 
százalékát, mely jelenleg 57.000.-Ft/fő, egyedülálló szülő esetén a mindenkori öregségi 
nyugdíj 250 százalékát, azaz 71.250.- Ft/főt.  
Érvényes pályázat további előnyt jelentő szempontjai: 
- a pályázó családjában az eltartott gyermekek száma három vagy annál több, 
- a pályázó családjában fogyatékkal élő, rokkant személy él. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

 

Kistarcsa, 2015. szeptember 8. 
 
 
 

Solymosi Sándor 
Polgármester 

 
 
 


