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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ismertetése, valamint 
döntés a csatlakozási szándékról. 

 
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E 
cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati 
forrásokat mobilizálni kíván.  
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 
szolgál. 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál:  
 
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás. 
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás. 
(az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)  
(3) Intézményi támogatás 
(intézményi ösztöndíjrész) 
 
A települési önkormányzat a támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg, melyet a megyei 
önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészíthet. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig az így 
megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a 
minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. 
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2020. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.  
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati rendje szerint a települési önkormányzatok 
csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az elektronikus pályázati rendszerhez történő 
csatlakozást is magába foglalja. Az elmúlt évhez hasonlóan az elektronikus pályázati rendszer 
használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. Az elektronikus 
rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak 
csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az elektronikus pályázati rendszerben általuk nem 
rögzített pályázatot nem bírálhatnak el. 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes, csatlakozni kizárólag az Általános 
Szerződési Feltételek mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus 
adatbázis használatáról” elnevezésű irattal lehet, és azt meg kell küldeni az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére. 
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2020. október 01. 
A nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza. 
A nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a 
benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. 
 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől 
függetlenül történhet. 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a 
Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2020. október 05-ig kiírják a 
pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. A két pályázati felhívásnak az ÁSZF-ben 
meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. 
 
 



 
A pályázatok elektronikus kitöltésének és benyújtásának határideje 2020. november 05. 
 
Az ösztöndíj időtartama: 

- „A” típusú pályázat esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 
2019/2020.tanév második féléve és a 2020/2021.tanév első féléve) 

- „B” típusú pályázat esetén:3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 
2020/2021. tanévtől kezdődően). 

 
A Képviselő-testület bírálati döntését 2020. december 04.-ig kell az elektronikus adatbázisban 
rögzíteni, illetve december 08-ig a döntésről a pályázókat értesíteni. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előző években részt vettünk a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerben. Jelenleg 5 fő részesül „A” típusú ösztöndíjban. 
A 2019/2020-os tanév második félévére összesen 120.000.- Ft támogatás került kifizetésre. 
Az elmúlt években a pályázók részére szociális helyzetüktől függően 2000 Ft. - 5000 Ft. támogatást 
állapított meg a Képviselő-testület. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület döntsön az ösztöndíj pályázathoz valócsatlakozásról és az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el: 
 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztérium által 2021. 
évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz való 
csatlakozást határozza el, a pályázati feltételek szerint a pályázatot kiírja. 
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és felkéri a jegyzőt a pályázat 
kiírásával és a pályázatok elbírálásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
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