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1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2012-es évre is meghirdette a Bursa Hungaria Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó pályázatát. A pályázati rendszerben való 
részvétel az önkormányzatok számára önkéntes. A csatlakozás kizárólag a csatlakozási nyilat-
kozat 2011.október 14.napjáig történő megküldésével lehetséges. A csatlakozást követően az 
önkormányzat legkésőbb 2010.október 17-ig kiírja a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallga-
tók („A” típusú pályázat) illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályá-
zat) számára.  
Az ütemterv szerint a pályázatok benyújtási határideje 2011.november 14. 
Az önkormányzat bírálati döntését 2011.december 05-ig hozza meg. 
Az általános szerződési feltételek az előterjesztés mellékletét képezik.  
2011.évre tervezésre került 600.000 Ft, a teljesítés 2011.augusztus 31-el 202.000 Ft.  
Jelen pályázat kifizetései 2012-ben jelentkeznek. 

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok vég-
rehajtása 

A 2010.évi költségvetésben a Bursa Hungarica ösztöndíj programra tervezett összeg: 725.000 
Ft, mely a teljesítés 589.500 Ft volt.  

3 Jogszabályi háttér:  

Felsőoktatásról szóló 2005.évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51./2007.(III.26.) Korm. rendelet 

 

4 Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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./2011.( IX.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést ho-
zott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. 
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zat 2012. 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 foglaltak-
nak megfelelően jár el. 
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pá-
lyázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által üzemeltetett 
https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet címen elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti. 
4. Az adatrögzítéssel megbízott személyéről a jegyző dönt. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a csatlakozási és adatbázis használati nyilatkozatok 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011.október 04.  
 
 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  
 

 
 

Hutter Jánosné 
jegyző 

 
 
 

 BURSA HUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

2012 
 
 
 
 

Tájékoztató csomag 
a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó 

települési önkormányzatok számára 
 
 
 
 

FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZTATÁS RENDJÉBEN! 
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Általános tájékoztató 
Általános Szerződési Feltételek a települési önkormányzatok számára 
1. sz. melléklet: Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
2. sz. melléklet: Ütemterv a települési önkormányzatok számára 
3/A és 3/B sz. melléklet: Összesítő lapok 
”A" és "B" típusú pályázati kiírás ajánlott szövege 
Ajánlott pályázati űrlap az "A" és a "B" típusú pályázók részére 
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Általános tájékoztató 

 
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. 
 
Jelen Tájékoztató csomagban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2012. évi fordulójával kapcsolatos általános információk, a 2012. évi pályázati 
fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat lebonyolításának rendjére vonatkozó információ található. A Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a további-
akban: Ftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítések-
ről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál (a továbbiakban: Rendelet). 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás 
szolgál:  
 
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 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 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az ön-
kormányzat. 
 
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:  
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy 
pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. 
(az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész) 
 
 (3) Intézményi támogatás:  
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: 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 mér-
tékben – a Rendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – 
kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2011. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.  
(intézményi ösztöndíjrész) 
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A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZERBEN 

VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA 

 
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a 2012. évi fordulótól a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati 
rendje megváltozott. 
A 2012. évi fordulóban a települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az elektronikus 
pályázati rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a korábbi évektől eltérően az elektronikus 
pályázati rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. Az elektroni-
kus 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 bí-
rálhatnak el. 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójában a megyei önkormányzatoknak a kiegészítő megyei támoga-
tás odaítélésén és annak rögzítésén kívül más adatrögzítési feladatuk nincs, azaz a korábbi évektől eltérően az elekt-
ronikus pályázatkezelő rendszerhez nem csatlakozott önkormányzatok helyett az adatrögzítési feladatokat nem 
végzik el. 
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a Rendelet 18. § (4) bekezdése szerint közzétett eljárásrendnek megfelelő-
en, kizárólag az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 1. sz. mellékletét képező ”Nyilatkozat a csat-
lakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban: Nyilatkozat) dokumentum eredeti, 
aláírt, lepecsételt példányának megküldésével történhet. A Nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Wekerle 
Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) részére. Körjegyzőségek esetén kérjük, településenként külön borí-
tékban küldjék a Nyilatkozatot. Figyelem! A korábbi években használatos csatlakozási nyilatkozatot az Alapkezelő 
nem fogadja el! 

A Nyilatkozat beküldési határideje: 2011. október 14. (postabélyegző) 

Az önkormányzatnak a Nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az Alapkezelő részére, ha a korábbi pályázati 
forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A Nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvál-
lalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.  
Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához az a települési önkormányzat, 
amelyet a Minisztérium a 2011. évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségei megszegése miatt az ösztöndíj-
rendszer résztvevői közül kizárt. 
Az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a 
Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2011. október 17-én kiírják a pályázatot a je-
lenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pá-
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lyázat) számára. A két pályázati felhívásnak az ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek bővíté-
sére, illetve szűkítésére nincs lehetőség; a pályázati felhívások az alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásá-
hoz szükséges egyéb feltételeket (pl. igazolások benyújtása), valamint az önkormányzat által meghatározott prioritáso-
kat tartalmazhatják. A pályázati kiírások szövegezésében segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytől az 
ÁSZF 6. és 7.  §-ának figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni. 
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KOORDINÁCIÓ 

 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei önkormányzati 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Alapkezelő látja el.  

 
Az Alapkezelő elérhetősége: 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Wekerle Sándor Alapkezelő 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

1244 Budapest, Pf. 920 

Tel.: (1) 301-3200; Fax: (1) 301-3220 

E-mail: bursa@wekerle.gov.hu; info@wekerle.gov.hu 

Internet: www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica) 

 
 

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA 

 
Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért az Alapkezelő – mint pályázatkezelő szervezet 
– a felelős. 
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A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer bankszámlaszáma:  

Wekerle Sándor Alapkezelő 

 

10032000-00285128-30000003 

 

 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intéz-
mény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a 
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási in-
tézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intéz-
mények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve 
hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. 

A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a 

2012. évi Általános Szerződési Feltételek alapján 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer vonatkozásában betartandó határidőket az ÁSZF 2. sz. mellékletét képe-
ző „Ütemterv a települési és megyei önkormányzatok számára” című dokumentum tartalmazza. 
Önkormányzati ösztöndíjrész: 

1. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben átutalják az Alapkezelő számlaszámára a támogatott 
hallgatók öthavi támogatási összegét. Az utalás határidejét az ÁSZF  
19. §-a tartalmazza.  

2. Az Alapkezelő az intézményi weboldalon keresztül nem nyilvános – jelszóval hozzáférhető – felületen tájékoztatja a 
felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülő hallgatókról. A felsőoktatási 
intézmények ellenőrzik ezen hallgatók jogosultságát, és az interaktív weboldalon keresztül tájékoztatják az Alapkezelőt, 
hogy mely hallgatók részére utalható át az önkormányzati támogatás. 

3. Az Alapkezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoporto-
sítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az ön-
kormányzat átutalta minden támogatott után a pontos támogatási összeget az Alapkezelő Bursa Hungarica Ösztöndíj-
rendszer célszámlájára. 
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4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése „A” típusú pályázó esetében legkorábban március, „B” 
típusú  pályázó esetében legkorábban október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történt átutalást 
követő első ösztöndíjfizetéskor indul az arra jogosult hallgatónak. 

5. Amennyiben az Alapkezelő utalását követően kiderül, hogy az utalási listán szereplő, az intézmény által korábban 
jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem felel meg az ösztöndíj folyósításához szükséges feltételeknek, 
a felsőoktatási intézmény az intézménynek átutalt, de a hallgató részére ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrész 
összegét 30 napon belül köteles visszautalni az Alapkezelő Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célszámlájára. 

6. Az Alapkezelő az adott tanulmányi félév lezárását követően a ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészeket visz-
szautalja a települési és megyei önkormányzatok bankszámlájára. Az önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a 
jogosulatlanság ellenére – nem Bursa Hungarica támogatás jogcímen – mégis folyósítja-e a támogatottnak a már ko-
rábban megítélt támogatást.  
Intézményi ösztöndíjrész: 

A felsőoktatási intézmény a jogosultság ellenőrzését követően a hallgatói juttatásokkal azonos rendben intézkedik az 
intézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult hallgató bankszámlájára. 
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Girasek Károly 
önkormányzati képviselő, tanácsnok 
2651 Rétság Postafiók: 44 
girasek@wnet.hu 
 

Tárgy: Tanácsnoki Bursa ösztöndíjpályázathoz 
 
 
Rétság Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Rétság 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat eredeti rendeltetése szerint a szociálisan rászoruló fiatalok 
támogatását hivatott szolgálni. Rétság az eddigiekben mindig csatlakozott a központi pályázathoz, 
ami a jelentkezők számától függően 700 ezer, 1 millió forintos költséget jelentett évenként. 
 
Ez normális és vállalható is, ha van a városnak pénze. Sajnos jelenleg ennek forrása nem látható, 
hiszen más alapvető feledatoktól is el kell venni pénzeket a működőképesség fenntartásához. 
 
Sajnálatos, hogy az eddigiekben a helyi pályázati eljárás rengeteg ellentmondást hordozott, és 
nem valósította meg a központi támogatás célját. Itt szinte mindenki kapott, aki pályázott. A jöve-
delemigazolások ismert gondjai miatt olyanok is, akik kevés jövedelmet igazoltak, de közismerten 
több bevételből élnek. 
 
Ezzel együtt – ha a források biztosíthatók – érdemes fenntartani a támogatás ezen módját, már 
csak azért is, mert akár kisebb összegű önkormányzati ösztöndíj mellé a korábbaikhoz képest bő-
vülve újabb támogatások is kapcsolódnak. Jó és szükséges, hogy a változásról szóló ismertető 
melléklésre került így a képviselők is tájékozódhatnak. 
 
Azonban a pénzügyi lehetőségek kezelése, az igazságos pályázatelbírálás okán mindenképpen 
indokoltnak tartom a pályázati kiírásban is konkrétan meghatározni azt az egy főre eső nettó 
jövedelmet, (esetleg ezek kategóriáit) amely mellett még megítélhető Rétságon a támogatás. Azt 
is szükséges kiemelni, hogy élni kell az igazolások és a jövedelmi viszonyok ellenőrzésének újabb 
módszereivel, amelyet más segélyformáknál is megenged, sőt előír a törvény. A Bursa Hungarica 
ugyan nem segély, hanem ösztöndíj, de az igazolások tekintetében a valós jövedelmi viszonyok 
feltárása szükséges. 
 
A cél, hogy a valóban rászorultak tudjanak pályázni, és számukra jelentős segítséget nyújtó támo-
gatáshoz jussanak hozzá. Azoknak viszont, akik jövedelmi viszonyai ezt nem teszik szükségessé a 
jövőben a város pénzén nem kellene pluszjövedelmet juttatni. Már csak azért is mert sokan hason-
ló anyagi körülmények között nem pályáznak – mondván úgyis kívülesnek a támogatási határon - 
így eleve igazságtalan helyzetet teremt a megjelölt jövedelemhatár feletti pályázók támogatása. 
 
Az előterjesztés alkalmas a tárgyalásra, a határozatot a jelzett kiegészítéssel elfogadhatónak tar-
tom. 
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