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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2009. szeptember 14. napján tartandó ülésére

Tárgy: Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  Elbírálásáról  szóló 
Önkor-
            mányzati Szabályzat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 52/2008.(XI. 07.)  Ökt határozattal elfogadott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról szóló Önkormányzati 
Szabályzat  (a  továbbiakban:  Szabályzat)   IV.  fejezete  (1)-(2)  bekezdésének,   (3)  bekezdése  a) 
pontjának,  (10) bekezdésének, valamint  az V. fejezete (6) bekezdésének módosítása szükséges az 
alábbiakban felsoroltak szerint.

2009. július 1. napjától hatályba lépett a  Képviselő-testület 7/2009.(V. 29.) Ökt számú rendelete a 
Képviselő-testület  és  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról,  melynek  megfelelően  a 
Szabályzat IV. fejezete (1) bekezdésének aktualizálása szükséges.

A  Szabályzat  IV.  fejezete  (2)  bekezdését  valamint  (3)  bekezdése  a)  pontját  a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei 
6. §-a g) pontjának megfelelően, ahhoz igazodóan, módosítani szükséges. 

A közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  rendelkező 2004.  évi  CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 2009. 10. 01. napjától hatályba lépő  12. §-a (2) bekezdése a) pontjában 
rögzített a közigazgatási hatósági ügy fogalma: 
„közigazgatási  hatósági  ügy  (a  továbbiakban:  hatósági  ügy):   minden olyan  ügy,  amelyben  a  közigazgatási 
hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági 
nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez.” 
Az ösztöndíjpályázat jogszabályi hátterét áttekintve – a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a 
felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyéb térítésekről szóló 57/2007. (III.26.) 
Korm. rendeletből – megállapítható,  hogy az önkormányzat  által nyújtott támogatás  nem önálló, direkt helyi 
szabályozásból,  nem  eredeti  jogalkotói,  hanem  jogalkalmazói szándékból  ered,  a  fenti  megjelölt 
jogszabályokban kapott felhatalmazáson alapul.
Ennek  lényege,  hogy  a  fent  írt  Kormányrendelet  szerinti  Általános  Szerződési  Feltételben  meghatározott 
központi PÁLYÁZATI KIÍRÁS-t  követi a Képviselő-testület (mint közigazgatási  hatóság) azon szándékának 
határozatba  foglalása,  miszerint  a  központi  kiírással  azonos  feltételekkel  csatlakozik a  központi  pályázati 
kiíráshoz.
Tehát sem plusz jogot, sem plusz kötelezettséget nem írhat elő a Képviselő-testület, vagyis döntése a pályázati 
kiíráshoz  való  csatlakozást  követően  arra  irányul,  hogy  a  pályázatot  benyújtók  pályázatát  rangsorolja,  a 
támogatás mértékét megállapítsa, és a támogatás folyósításáról gondoskodjon. 
Az  eljárásjogi  kérdések kezelésére  a  pályázati  kiíráshoz  csatlakozó  önkormányzatok  Képviselő-testületei 
vonatkozó Szabályzatot  alkotnak – az  önkormányzatok  számára  előírt  Általános  Szerződési  Feltétel  11.  §-a 
szerint – ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendelkező mód. 2004. évi 
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) hatálya alól kivett eljárás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat, mivel nem hatósági ügy,  ezért a Ket-ben szabályozott,  Ket. szerinti jogorvoslati eljárásrend 
sem alkalmazható. Vagyis  a  Képviselő-testület  által,  a  Bursa  Hungarica  pályázatok  elbírálása  során  hozott 
határozat  ellen  az  érintett  pályázónak  fellebbezési  joga  nincs,  jogorvoslati  eljárás  kezdeményezésére  nem 
jogosult. Visszautalok arra ismét, hogy mivel ezen támogatási forma nem közigazgatási hatósági ügy, így a helyi 
önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 11. §-a (1) és (3) bekezdése sem 
érvényesül, miszerint:  (1)  A  képviselő-testület  önkormányzati  hatósági  ügyben  hozott  határozata  ellen 
fellebbezésnek  nincs  helye.  (3)  A  képviselő  testület  határozatának  felülvizsgálatát  jogszabálysértésre 



hivatkozással  a  bíróságtól  lehet  kérni  a  határozat  közlésétől  számított  harminc  napon  belül.  A  pert  az 
önkormányzat ellen kell indítani. 

A  fenti  tényekre  alapozva  kezdeményezem  az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  Elbírálásáról szóló Önkormányzati  Szabályzata IV. 
fejezete  10.)  pontja  eddigi  rendelkezésének  módosítását, amelyben  a  pályázó  számára  az 
önkormányzat vonatkozó határozata bíróság útján való felülvizsgálata biztosított volt, akként, hogy a 
tárgyi  pályázatot  benyújtó  2009.  október  1-jétől jogorvoslati  eljárás  kezdeményezésére  ne  legyen 
jogosult. Ez természetesen nem alkotmányos jog elvonása, hanem a  pályázati kiírás szellemiségéből 
adódó,  a  kiírás  objektív  feltételeinek  való  megfelelésre  visszavezethető  előírás, amelynek  helyi 
önkormányzati Szabályzatban rögzített volta révén, minden pályázó, annak pontos tudatában pályázik, 
hogy  az  elutasított  pályázata  elutasítását  tartalmazó  Képviselő-testületi  döntés  ellen  jogorvoslati 
eljárást nem kezdeményezhet.  

Az  Alkotmánybíróság  90/2007.(XI.14.)  AB  határozat  értelmében  nincs  helye  fellebbezésnek  az  elsőfokú 
határozat ellen, ha annak lehetőségét törvény kizárja. Az Ötv. és a Ket. is törvény, így összefoglalva a fentiek 
szerint javaslom az előterjesztésben foglaltak tárgyalását. 

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mellett  működő  Szociális  Egészségügyi 
Oktatási Kulturális és Sport Bizottság  2009. szeptember 10. napján megtartott ülésén megtárgyalta 
ezen  előterjesztésben  szereplő   Szabályzat  módosításainak  tartalmi  elemeit,  melyeket  elfogadásra 
alkalmasnak  talált,  a  Pénzügyi  Ellenőrző,  Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság 
pénzügyi  szempontból  tartotta  alkalmasnak  az  előterjesztést,  ezért  változtatás  nélküli  elfogadását 
javasolja a Képviselő-testületnek. 

A  szakbizottságok  javaslata  tudatában  indítványozom  a  Tisztelt  Képviselő-testületnek  a   jelen 
előterjesztés mellékletét képező módosított Szabályzat  változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2009. szeptember 10.

Tisztelettel:

Kató Pálné
jegyző 



Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

S Z A B Á L Y Z A T –T E R V E Z E T E 

A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

I. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer olyan pénzbeli szociális juttatás, 
amely  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  adott  évi  fordulójához 
csatlakozott  települési  és  megyei  önkormányzatok  által  a  hallgatónak  adományozott  szociális 
ösztöndíjból  (önkormányzati  ösztöndíjrész)  és  az  önkormányzati  ösztöndíj  alapján  a  hallgató 
felsőoktatási intézményében megállapított szociális ösztöndíjból (intézményi ösztöndíjrész) áll. 

II. A szabályzat hatálya

A  szabályzat  hatálya  a  Csanytelek  község  közigazgatási  területén  állandó  bejelentett  lakóhellyel 
rendelkező,  hátrányos  szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatókra  és  a  Csanytelek  község 
közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, utolsó 
éves,  érettségi  előtt  álló  középiskolás,  illetve  felsőfokú  diplomával  nem rendelkező,  felsőoktatási 
intézménybe felvételt még nem nyert  érettségizett fiatalokra terjed ki. 

III. Az ösztöndíj benyújtásának módja

1.) A Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  pályázat  útján  nyerhető  el,  az 
ösztöndíjrendszer jogszabályi  hátteréül a 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  és a mindenkori pályázati kiírás szolgál. 

2.) A pályázatot Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által rendelkezésre 
bocsátott,  kitöltött  pályázati  űrlapon  lehet  benyújtani.  A  pályázatot  az  Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Szociális Irodáján írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell 
benyújtani. A benyújtott pályázatról az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak. 
A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt 
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül.  Amennyiben a pályázó nem rendelkezik oktatási azonosító számmal,  és 
emiatt  nem tünteti fel azt, akkor a pályázat nem minősül formai hibásnak. 

IV. Az ösztöndíj elbírálásának módja

1.) A  pályázat  eredményességéről  Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
határozattal dönt. A Képviselő-testület az ösztöndíjat elnyerők számát, az Önkormányzat éves 
költségvetésében  rendelkezésre  álló  keretösszeget,  a  pályázók  számának  ismeretében, 
valamint a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  7/2009. 
(V. 29.) Ökt rendelet 28 - 29. §-ai értelmében a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság, továbbá a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság előzetes véleményezése alapján határozza meg. 



2.) A pályázatok elbírálása a mindenkori önkormányzati pályázati kiírásban foglaltak, valamint az 
alábbi szempontok alapján történik:

Fő szabályként: 

a  pályázóval  egy  háztartásban  élők  (a  pályázó  állandó  lakcíme  szerinti  lakásban 
életvitelszerűen együttlakó,  ott  bejelentett  vagy tartózkodási  hellyel  rendelkező személyek) 
egy főre  jutó  havi  nettó  jövedelme  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb összegének 
100%-át nem haladhatja meg. 
A jövedelem vizsgálatakor az Általános Szerződési  Feltételek 6.  §-a g)  pontjában írtak az 
irányadók.

3.) Bírálati  szempontnál  az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felé  javaslatot  tevő  Szociális, 
Egészségügyi,  Oktatási,  Kulturális  és  Sport  Bizottsága  az  alábbi  szociális  rászorultsági 
tényezők figyelembevételével sorrendet állít fel:

a) a  pályázóval  egy  háztartásban  élők   (a  pályázó  állandó  lakcíme  szerinti  lakásban 
életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) 
egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

aa)   80%-át meghaladja nem haladja meg
ab) 100%-át meghaladja nem haladja meg

b) a pályázó:  
ba) Árva igen nem
bb) Félárva igen nem

       c)  a pályázó:
ca) Tartósan beteg/fogyatékossággal élő igen nem
cb) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

mód. 1998. évi XXVI. tv. alapján fogyatékossági támogatásban részesül
igen nem

cc) A  rokkantsági  járadékról  szóló  83/1987.  (XII.  27.)  MT  rendelet  alapján 
rokkantsági járadékban részesül

igen nem

cd) A családok támogatásáról  szóló többször  módosított  1998.  évi  LXXXIV. 
törvény szerint saját jogán magasabb összegű családi pótlékban részesül

igen nem

ce) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 
szerint súlyos fogyatékos személynek minősül

igen nem

cf) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
többször  módosított  164/1995.  (XII.  27.)  Korm.  rendelet  alapján  súlyos 
mozgáskorlátozott személynek minősül

igen nem

d) A pályázó:  
da) Önfenntartó igen nem
db) Házas igen nem
dc) Eltartott igen nem
dd) szülei elváltak igen nem 
de) szülei különváltak igen nem 
df) gyermeket nevel igen nem
dg) egyedül neveli gyermekét igen nem
dh) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosított igen nem
di) állami gondozott, vagy volt állami gondozott igen nem



dj) gyámolt, vagy gyámság alatt álló volt igen nem 
dk) kollégiumi ellátásban részesül igen nem 
dl) kollégiumi  ellátásra  jogosult,  de  helyhiány  miatt  nem  részesül 

kollégiumi elhelyezésben (elutasító határozatot  mellékelni kell)
igen nem 

dm) családjában  van tartósan beteg, vagy rokkant igen nem 
dn) több testvére egyidejűleg továbbtanul a felsőoktatásban igen nem

4.) A pályázatot benyújtó hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni a 
felsőoktatásban  részt  vevő hallgatók juttatásairól  és  az  általuk fizetendő egyes  térítésekről 
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21. §-a (1)-(2) bekezdésében foglaltakat. 

5.) Minden igen/illetve nem válasz (a  kérdés szociális  jellegétől  függően értékelendően)    1 
pontot ér.  A pályázók közötti azonos pontszám esetén a bizottság javaslata kialakításakor, 
illetve  a  döntéshozó  Képviselő-testület  az  ösztöndíj  odaítélésekor,  további  szociális 
rászorultságot,  illetve  azt  befolyásoló,  helyismeretén  alapuló  körülményeket  is  figyelembe 
vehet.

6.) Az önkormányzati ösztöndíjat az a pályázó nyeri el, aki az önkormányzat pályázati kiírásában  
foglalt  jogosító feltételeknek maradéktalanul megfelel, továbbá az önkormányzati ösztöndíj  
keretösszege korlátozott volta miatti sorrendben magasabb pontszámot ér el. 

7.) A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat a hivatala által  évente 
egyszer felülvizsgálja.

8.) A  felsőoktatási  intézménybe  jelentkezők  számára  megítélt  támogatást  az  önkormányzat 
határozattal  visszavonja,  ha  a  vizsgálat  során  kiderül,  hogy  az  ösztöndíjas  szociális 
rászorultsága  már  nem áll  fenn.  A határozat  érvénye   a  meghozatalát  követő  tanulmányi 
félévtől ható hatályra vonatkoztatható. 

9.) Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultsága vizsgálata során az önkormányzat által 
kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az 
együttműködést  egyéb  módon   kifejezetten  megtagadja,  az  ösztöndíjas  szociális 
rászorultságának megszűntét vélelmezni kell, ami a pályázatból való kizárást eredményezi.  

10.) A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen jogorvoslati eljárás kezdeményezésére nem jogosult. 

V. Finanszírozási szabályok

1.) Az önkormányzati ösztöndíj egy főre jutó havi összegét Csanytelek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete  minden  alkalommal  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való  csatlakozási szándék kinyilatkoztatásával egyidőben, határozatba 
foglalva állapítja meg.

2.) Az  ösztöndíjak  folyósítása  a  vonatkozó  hatályos  jogszabályoknak  és  a  mindenkori 
önkormányzati pályázati kiírásnak megfelelően történik.

3.) Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében 
szünetel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 
szünetel. 

4.) Az  ösztöndíjas  az  önkormányzati  ösztöndíjra  való  jogosultsága  megszűnését,  annak 
bekövetkezésétől  számított  15  napon belül  köteles  írásban  a  támogatást  számára  folyósító 
önkormányzat Polgármesteri Hivatala Vezetőjéhez szóban vagy írásban bejelenteni. 



5.) Az önkormányzat által megítélt ösztöndíjat  annak odaítélését követő tanulmányi  félévtől – 
külön  határozattal  -  vissza  kell  vonni,  ha  az  ösztöndíjban részesülő hallgató elköltözik  az 
önkormányzat  illetékességi  területéről.  A  visszatéríttetés  kezdő  időpontja  az  új  állandó 
lakóhely létesítése időpontja. A visszatérítendő támogatás egyösszegben térítendő vissza.

6.) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatában nem a valóságnak megfelelő 
adatokat  szolgáltatott,  vagy  a  pályázati  feltételeknek  egyebekben  nem  felel  meg,  úgy 
önkormányzati támogatásban az adott pályázati évben a pályázó nem részesülhet, a pályázatot 
elnyert személyt pedig a jogosulatlanul felvett támogatás teljes összegének egyösszegben való 
visszatéríttetésére kell kötelezni, a képviselő-testület határozatával.   

VI. Záró rendelkezések

Jelen  szabályzat  a  2010.  évi  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  pályázat 
kiírásának napján, 2009. október 1-jén lép hatályba,  rendelkezéseit minden olyan alkalommal, amikor 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához, az ösztöndíj odaítélése alkalmával,  értelemszerűen alkalmazni 
kell.

Ezen Szabályzat  hatályba  lépésével  egyidőben,  ugyanezen  tárgyban hozott   52/2008.(XI.  07.)  Ökt 
határozatával jóváhagyott Szabályzat hatályát veszti.  

Csanytelek, 2009. szeptember 14.

Forgó Henrik                 Kató Pálné
polgármester                  jegyző



H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

       /2009. (IX.14.) Ökt határozat

Tárgy: Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  Elbírálásáról  szóló 
Önkor-
            rmányzati Szabályzat módosítása

Határozat

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  tárgyi  előterjesztésben 
foglaltakat  és  változtatás  nélkül  jóváhagyta  jelen  határozat  mellékletét  képező  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  Elbírálásáról  szóló  Önkormányzati  Szabályzatát, 
melyet 2009. október 1. napjával léptet hatályba, mellyel egyidőben ezen tárgyban alkotott, 52/2008.
(XI. 07.) ) Ökt határozatával jóváhagyott Szabályzatát hatályon kívül helyezi.  

Határozatról értesítést kap  :  
1.) Képviselő-testület tagjai (helyben)
2.) Forgó Henrik polgármester
3.) Kató Pálné jegyző és általa
4.) Patainé Gémes Tímea szociális irodavezető
5.) Tóth Józsefné adó-és pénzügyi iroda vezetője
6.) Irattár


