
SZABÁLYZAT 

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának 
helyi szabályairól 

Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III. 26.) Kormány rendelet (továbbiakban: Rendelet), valamint az ágazati 
minisztérium által évente elkészített Általános Szerződési Feltételekben foglaltak figyelembe 
vételével az alábbi Szabályzatot alkotja: 
 

I.  A Szabályzat hatálya: 
 
1. A Szabályzat hatálya kiterjed Boconád község közigazgatási területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű  
a)„A” típusú pályázat esetén: felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 
tanulmányokat folytató hallgatókra. 
b)„B” típusú pályázat esetén: utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett 
tanulók, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik az 
adott tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat az adott 
tanévben ténylegesen meg is kezdik. 
 
2. A Szabályzat hatálya nem terjed ki a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények 
katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatóira. 

3.  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat végrehajtása és 
lebonyolítása a Rendelet, a mindenkori pályázati kiírás, az évente elkészített Általános 
Szerződési feltételben foglaltak, valamint e szabályzat figyelembe vételével történik. 

II. A pályázat kiírása: 

A pályázathoz való csatlakozásról minden évben dönt a Képviselő – testület. A pályázat 
kiírásáról a polgármester gondoskodik. A pályázati kiírást az Önkormányzat hirdetőtábláján 
és honlapján kell közzétenni. 

III.  A pályázat benyújtása: 

A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeréből 
(továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) regisztráció után –a korábbi évben történt regisztráció 
esetén új regisztráció nem lehetséges –a személyes és pályázati adatokat tartalmazó, az EPER-
Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot a Tarnamérai Közös Önkormányzati 
Hivatal Boconádi Kirendeltségén (3368 Boconád, Szabadság tér 1.) kell benyújtani 



(személyesen vagy postai úton) egy példányban a pályázati kiírásban meghatározott 
határidőig. 
A pályázati határidő lejártának napján postára adott pályázatokat határidőben benyújtott 
pályázatnak kell tekinteni 

IV. A pályázatok elbírálásának rendje: 

1. A beérkezett pályázatok elbírálásáról – a pályázati kiírásban meghatározott határidőig - a 
Képviselő - testület dönt. 

2. Az ösztöndíjra felhasználható Önkormányzati önrész összegét, illetve a támogatottak 
számát Boconád Község Önkormányzata évente határozza meg. 

3.Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. 

4.    Az ösztöndíjra az a pályázó jogosult, aki 

a) árva, félárva,  
b) akit szülője egyedül nevel, 
c) gyámolt, 
d) fogyatékkal élő, 
e) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem éri el. 

 
5. A pályázónak a pályázati kiírásban kötelezően megjelölt mellékleteken túl az elbíráláshoz 
az alábbi mellékleteket kell benyújtania: 
A pályázó szociális rászorultságának igazolására az alábbi okiratok: 
 

- jövedelemigazolás(ok) 
-  munkanélküli szülő(k), gondviselő(k) esetén a Kormányhivatal Munkaügyi 

Központ igazolása; 
- árva/félárva pályázók esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolata; 
- elvált szülők esetén a válást kimondó határozat másolata; 
- gyámolt pályázó esetén a Gyámhivatal gyámrendelő határozata; 
- fogyatékosság esetén a folyósító szerv határozata. 

6. A határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálat során ki 
kell zárni. 

7. A Képviselő - testület a döntésről, azok indokairól - az Általános Szerződési feltételekben 
meghatározott határidőig - írásban értesíti a pályázókat, illetve lehetővé teszi számukra, hogy 
a személyükre vonatkozó döntést megtekinthessék. 

8. A Képviselő - testület a pályázati kiírásban meghatározott időpontig az Önkormányzat 
hirdetőtábláján és honlapján nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
pályázat keretében az önkormányzat által nyújtott támogatások összesített adatait, mely 
tartalmazza a támogatottak és nem támogatottak számát –„A” és „B” típusú pályázat szerinti 
bontásban - illetve a megítélt havi támogatás összegét. 
 



9. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
10. A megítélt ösztöndíjak összegét az önkormányzat tanulmányi félévenként egy összegben 
az Általános Szerződési Feltételben meghatározott időpontig átutalja az Emberi Erőforrás 
Minisztérium Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. 
 
11. A megállapított ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának 
időtartama alatt nem iratkozik be a felsőoktatási intézménybe, vagy a felsőoktatási 
intézményben nem nappali képzésben vesz részt. 
 
12. Amennyiben az ösztöndíjban részesülő, Boconád község illetékességi területéről 
elköltözik, a Képviselő- testület határozatban rendelkezik arról, hogy az általa megítélt 
támogatást megvonja. A támogatás megvonása csak a határozat meghozatalát követő 
tanulmányi időszakra terjedő hatállyal hozható meg. 
 
13. A „B” típusú ösztöndíjban részesülők szociális rászorultságát a Képviselő - testület évente 
egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. 
 
14. Amennyiben az ösztöndíjas szociális rászorultsága nem áll fenn, a képviselő – testület a 
már megítélt támogatást határozattal visszavonhatja. A határozat csak a meghozatalát követő 
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
Amennyiben az ösztöndíjas a Képviselő - testület által kért igazolásokat a szociális 
rászorultság vizsgálata során nem bocsátja a Testület rendelkezésére, vagy a vizsgálatot egyéb 
módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét 
vélelmezni kell, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. 
 
 
 
Záradék: 

Jelen szabályzatot Boconád Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 115/2014. (XI. 
12.) számú határozatával elfogadta. 

Jelen Szabályzat 2015. január 01. napján lép hatályba. 

 

       Kis István 
       polgármester 
 


