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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
2010. szeptemberben tartandó ülésére 

 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Csanytelek Község Önkormányzatának 2010. évben is lehetősége nyílik arra, hogy  csatlakozzon a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetőleg hátrányos szociális 
helyzetű (a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával 
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett fiatalok („B” típusú 
pályázat) támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felősoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. 
évi fordulójához.  
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való 
részvételt.  A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 
forrás szolgál:  

1.  A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális 
támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozatal, ahol a legtöbb ismeret birtokában 
képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat Képviselő-testülete által évente 
kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja 
meg az önkormányzat Képviselő-testülete.   
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.  
(1.és 2. együtt: önkormányzati ösztöndíjrész) 
3. Intézményi támogatás:  
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (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 mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – 
kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2009. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó 
volt (intézményi ösztöndíjrész). 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 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 szolgál.  
 
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó 
keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot  és  szakképzettséget  eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 
A „B” típusú pályzatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű (a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali tagozatos)  alapfokozatot  és  szakképzettséget  eredményező  alap- 
képzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.  
 

 
 



A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.  
 
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló  
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. §-a (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa 
támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve 
rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói.  
 
Az ösztöndíj időtartama: 
 
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2010/2011. tanév második 
és a 2011/2012. tanév első féléve), 
 „B” típusú pályázat: 3*10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2011/2012. tanév, a 
2012/2013. tanév, és a 2013/2014. tanév).  
 
Az Általános Szerződési Feltételben  foglaltak szerint a csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 
2010. 09. 30. A pályázatok kiírásának határideje: 2010. október 1. A pályzati kiírás feltétele, hogy a 
települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2011. évi fordulójához.  A települési önkormányzat mind az „A” mind a „B” típusú pályázatot köteles 
kiírni oly módon, hogy az „A” és a „B” típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék.  
A pályázatot a települési önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.   
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. október 29. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. november 23. 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  49/2009. (IX. 14.) Ökt határozatával csatlakozott 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.  
A pályázati kiírásra 2009. évben „A” típusú pályázatot 10 fő nyújtott be, melyből a Képviselő-testület 7 
pályázatot támogatott,  „B” típusú pályázat nem érkezett.  
A Képviselő-testület az „A” típusú pályázatok vonatkozásában a 2009/2010. tanév második és a 
2010/2011. tanév első félévére vonatkozóan 10 hónap időtartamban 3.500,-Ft/hó/fő támogatást állapított 
meg.   
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2010. szeptember 6. napján megtartott 
ülésén megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testület részére, hogy csalakozzon a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához, a támogatás 
havi összegének meghatározását pályázónként 3.500,- Ft összegben javasolta megállapítani. 

 
Indítványozom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy jelen előterjesztés és a szakbizottság javaslata 
birtokában támogassa a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához történő csatlakozást és a pályázat kiírását az előterjesztés mellékletét képező határozati 
javaslat elfogadásával.  

 

 

Csanytelek, 2010. szeptember 9. 

 

Tisztelettel  

 
 
 
      Kató Pálné 

           jegyző  
 
 
 



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

       /2010. (IX.   .) Ökt határozat 
 
Tárgy: Bursa Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  ösztöndíj pályázat 2011. évi fordulójához   
            történő csatlakozás 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a pályázathoz kapcsolódó 

csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint eredeti, aláírt példányának ajánlott küldeményként 
történő megküldésére az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága  
részére.  
Végrehajtás határideje: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző.  
Beszámolás határideje: végrehajtást követő testületi ülés. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,  
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű, 
(napplai tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat („A” típus) és az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű  2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával 
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett fiatalok, akik a 2011/2012. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben 
kívánnak részt venni  („B” típus) részére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2011. évi fordulójának Általános Szerződései Feltételeiben,  valamint  Szabályzatában foglaltak szerint a 
pályázatokat írja ki, és a további szükséges intézkedéseket tegye meg.   
Végrehajtás határideje: 2010. október 1.  
Felelős: Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  a végrehajtást követő testületi ülés 
 

4.) A Képviselő-testület a határidőn belül benyújtott, tartalmilag és formailag megfelelő pályázat 
elbírálása alapján a pályázót 3.500,- Ft havi támogatásban részesíti, a pályázati kiírás szerint, a 
vonatkozó Szabályzat betartása mellett.  

 
 
Határozatról értesítést kap: 

1.) OKM  Támogatáskezelő Igazgatósága (1244 Budapest, Pf.: 920). 
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 

 
 
 
 
                     
 


