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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Oktatási Minisztérium 2001. évtől kezdődően útjára bocsátotta a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az esélyteremtés érdekében, a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására.  
 
A helyi önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel 
önkéntes, a csatlakozáshoz az EPER-Bursa rendszerben történő regisztráció szükséges. A 
regisztrációt követően a rendszerből le kell tölteni az Általános Szerződési Feltételek 1. sz. 
mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 
használatáról” című dokumentumot, melynek eredeti, aláírt, lepecsételt példányát kell 
megküldeni a Támogatáskezelő részére. A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 
2016. október 3. 
 
A pályázat kiírásának határideje: 2016. október 4.  
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. november 8.  
A pályázati kiírást az önkormányzat a helyben szokásos módon teszi közzé (az önkormányzat 
honlapján, hirdetőtáblán).  
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben a pályázónak is regisztrálnia szükséges. A 
személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva 
kell az önkormányzatnál benyújtani. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. 
Az önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett 
pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti 2016. december 8-ig. 
 A pályázat eredményét (a támogatottak számát és a megítélt összeget) 2016. december 12-ig 
az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza, és az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat a 
döntéséről, valamint döntésének indoklásáról. 
 
Az önkormányzat az általa támogatott és nem támogatott pályázók, valamint a pályázatból 
kizárt pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljuttatja a 
Támogatáskezelő részére 2016. december 9-ig.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bursa Hungarica 2017. ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) 
bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkezők részesülhetnek.  
A pályázók köre a következő: 
 
„A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), 
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 őszén már 
nem áll fenn, úgy a 2017/2018. 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 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen. 
 
„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
2017/2018. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 
2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik. 
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

 a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója 

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

 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik.  
 
Az ösztöndíj időtartama: 

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 
2016/2017. tanév második féléve és a 2017/2018. tanév első féléve) 
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 
2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév és a 2019/2020. tanév) 

A Bursa Hungarica pályázat alapja a helyi önkormányzat „Csatlakozási nyilatkozat”-ban (1. 
sz. melléklet) megerősített részvétele, s a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatához történő 
csatlakozás feltétele, a pénzügyi alap biztosítása. Javasoljuk, hogy Halimba község 
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Önkormányzata a 2017. évi Bursa Hungarica pályázatra legalább 380 e Ft ösztöndíjalapot 
különítsen el 2017. évi költségvetésében. 
A fentiekben jeleztük, hogy az esélyegyenlőség megteremtéséért a szociális helyzetük miatt 
rászoruló fiatalokat célozza meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma által újból 
meghirdetett pályázat. A pályázat kiírása, valamint a beadott egyéni pályázatok elbírálása a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 

 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulóján is részt kíván venni, mert fontosnak 
tartja a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, ill. felsőoktatási 
intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok támogatását, így meghirdeti a 2017. évi fordulóban 
történő részvételt. 
 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében erre a célra 380 eFt Bursa Hungarica 
ösztöndíjalapot különít el. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az „Általános Szerződési Feltételek” 
elfogadását igazoló „ Csatlakozási nyilatkozatot”-ot Támogatáskezelő címére küldje meg és 
gondoskodjon a 2017. évi költségvetésben a 380 e Ft-os előirányzat biztosításáról és a 
pályázat kiírásáról, helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
 
 
 
Felelős:  „Csatlakozási nyilatkozat” megküldése, a pályázat kiírása: polgármester 
 

 
Határidő:    „ Csatlakozási nyilatkozat” megküldésére:  2016. október 3. 

A pályázat kiírására:  2016. október 4. 
  A pályázat elbírálására:     2016. december 8. 
  Pénzösszeg biztosítása:   2017. évi költségvetés tervezésekor 
 
 
Halimba, 2016. szeptember 15. 
      
 
  
         Tóbel János  
                    polgármester 


