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20.   NAPIRENDI PONT 

Előterjesztés 
A képviselő-testület 2016. december 6. -i ülésére  

 
Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

beérkezett pályázatok elbírálására; 
 
Előterjesztő:   Erdélyi Miklós polgármester 
Készítette:       Dr. Bálint Albert jegyző   
        Jogszabállyal nem ellentétes. 
                                                                                        ……………………….. 
            Dr. Bálint Albert jegyző 
 
A támogató döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges. 
A határozathozatal nyílt szavazással történik. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a Kormány mind 
központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat is mobilizál. 

A pályázathoz jogszabályi háttérként a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
18-21. §-ai szolgálnak.  

„18. § (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli 
szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához 
csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott 
szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: Önkormányzati ösztöndíjrész) és az 
önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében e rendelet 
alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) 
áll. 
……. 
(5) Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét (a továbbiakban: 
összeghatár) az oktatásért felelős miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi 
közzé. 
(6) Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével 
megegyező összeg, azonban nem haladhatja meg az (5) bekezdés alapján 
meghatározott összeghatárt. 
(7) Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó 
szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó 
tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.” 
 
A R. 18. § (5)-(6) bekezdéseiben írt intézményi és az önkormányzati ösztöndíjrész felső 
határa jelenleg 5 000,- Ft/hó. 
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A R. 21. §-ában van meghatározva a hallgató szociális helyzetének megítélése a következők 
szerint:  
„21. § (1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni 
a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett 
vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét, 
b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét, 
c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, 
ennek költségeit, 
d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök 
beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, 
illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére, 
e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi 
állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait, 
f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele 
együtt eltartott gyermekek számára, 
g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket. 
(2) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó 
három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell 
figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is 
figyelembe kell venni. 
(3) A hallgató szociális helyzetének megállapításának részletes szabályait az intézmény 
térítési és juttatási szabályzata határozza meg. 
(4) A hallgató szociális helyzetét - a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének 
kivételével - tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten - a 11. § (3) bekezdése 
szerinti kérelmezői körben - egységesen vizsgálja az erre kijelölt bizottság, majd ennek 
eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, 
valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához.” 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) által 2017. évre kiírt 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz Ópályi 
Község Önkormányzata is csatlakozott a Képviselő-testület 128/2016. (IX. 13.) 
önkormányzati határozatával, melyben vállalta, hogy a 2017. évi önkormányzati 
költségvetés terhére biztosítja a pénzbeli támogatás forrását. Egyúttal megbízott azzal is, 
hogy az EMMI által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően írjam ki a jelenlegi 
felsőoktatási hallgatók számára az „A” típusú pályázatot. 
(A Kormány által kiírt pályázattal kapcsolatos információk és dokumentumok a 
kormany.hu és az emet.gov.hu elektronikus oldalakon érhetők el, és onnan tölthetők le.) 
 
Ennek megfelelően sor került az „A” típusú pályázat kiírására:  
- az „A” típusnál a felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és 
a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan. 
 
Az „A” típusú pályázatra vonatkozó szabályokat ismertetem! 
 

A pályázati kiírások szerint 
 
A pályázók köre: 
A pályázatra azok az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
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mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében 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 hallgató már 
beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. 
 
 
 
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: 
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt 
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú 
hallgatója 
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 
 
A pályázat benyújtása: 
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.. A regisztrációt követően lehetséges 
a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A 
személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és 
aláírva az Önkormányzatnál (polgármesteri hivatalánál kellett) benyújtaniuk a 
pályázóknak. A benyújtott pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
Önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott 
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 
A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2016. 
november 15.-e volt. 
 
A pályázat kötelező mellékletei („A” típusnál): 
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás 
a 2016/2017. tanév első félévéről. 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről.  
A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó 
három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell 
figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is 
figyelembe kell venni. 
c) A szociális rászorultságot igazoló okiratok. 
Azonos körülmények megléte esetén – az előnyt biztosító feltételt bizonyító becsatolt 
igazolások, nyilatkozatok alapján – az elbírálás során előnyben részesül a fenti 
feltételeknek megfelelő azon pályázó: 
- akinél a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme igazolt 
módon nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-
át, 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
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- árva, vagy félárva (halotti anyakönyvi kivonat, vagy árvaellátást megállapító 
határozat másolatának becsatolása szükséges), 
- akinek szülei igazolt módon elváltak, vagy különváltan élnek (szükséges a 
jogerős bírósági ítélet másolatának benyújtása), 
- akinek családjában munkanélküli van (szükséges a munkanélküliséget igazoló 
okirat másolatának benyújtása), 
- aki tartósan beteg, vagy fogyatékossággal élő, illetve családjában tartósan beteg, 
vagy rokkant személy van (szükséges a tényt, állapotot igazoló okirat másolatának 
benyújtása), 
- aki gyermeket nevel (a gyermek születési anyakönyvi kivonata másolatának 
benyújtása szükséges), 
- akinek családjában lévő eltartott gyermekek száma három, vagy annál több 
(születési anyakönyvi kivonat másolata, iskola-, óvodalátogatási igazolások becsatolása 
stb.) 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt 
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat hibásnak minősül. 
 
 
 
 
A pályázat elbírálása:  
A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el 2016. december 15.-ig az alábbi 
módon: 
a) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati 
űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja; 
b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben 
elbírál, és döntését írásban indokolja; 
c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 
támogatásban; 

d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti 
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el. 
 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
A megítélt „A” típusú ösztöndíjat az Önkormányzat határozatban visszavonhatja, ha az 
ösztöndíjas megszünteti lakóhelyét a települési önkormányzat illetékességi területén. 
A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
Értesítés a pályázati döntésről: 
Az Önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2016. december 20.-ig az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a 
pályázókat. 
 
Az ösztöndíj folyósítása: 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: 
a 2016/2017. tanév második (tavaszi), illetve a 2017/2018. tanév első (őszi) féléve. 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. március. 
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Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi 
félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást 
követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje 
szerint történik. 
 
Az „A” típusú pályázatnál az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben 
utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öt havi 
önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati 
ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, 
majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez 
abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, 
és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget 
továbbította a Támogatáskezelő számlájára. 
 
A benyújtott pályázatokról a mellékelt táblázat tartalmazza a döntéshez szükséges 
információkat.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat során benyújtott egyedi pályázatok elbírálásáról 
szóló érdemi döntését a mellékelt határozat-tervezet szerint hozza meg. 
 
Ópályi, 2016. november 17. 
                   Erdélyi Miklós 
                                                                                                                   polgármester 
Az előterjesztéshez tartozó mellékletek: 
- Határozat-tervezet (2 oldal); 
- Táblázat az „A” típusban benyújtott pályázatokról (2 oldal)  
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TERVEZET! 
Ópályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2016. (XII. …..) 
önkormányzati határozata 

a  BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
beérkezett pályázatok elbírálásáról. 

A Képviselő-testület: 
 
1) a benyújtott – s az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján elbírált – pályázatok 
közül az alábbiakat támogatta: 
„A” típusú pályázók: 
1. ……………………………… 
2. ……………………………… 
3. ………………………………. 
 
2) a megítélt támogatás mértékét 5 000,- Ft/fő/hó összegben határozta meg, melynek 
folyósítása az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint történik, úgy, hogy 
az Önkormányzat félévenként (5 hónapra) előre egy összegben átutalja az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő számlájára.  
Az átutalás határideje:  
a) a tavaszi félévre: 2017. január 31.  
b) az őszi félévre: 2017. augusztus 31. 
 
3) a benyújtott pályázatok közül a következőket nem részesítette ösztöndíj-
támogatásban: 
a) fedezethiány miatt: 
   „A” típusú pályázók: 
   ………………………. 
   ………………………. 
 
b) a szociális helyzet megítélése alapján: 
   „A” típusú pályázók: 
   ………………………. 
   ………………………. 
 
4) utasította a Polgármestert, hogy 
a) a támogatott pályázatok elbírálásának eredményét a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, valamint az Önkormányzat honlapján tegye közzé és a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Önkormányzatot írásban értesítse, 
b) az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint gondoskodjon a 
megítélt ösztöndíj átutalásáról,  
c) a nem támogatott pályázatok elbírálásának eredményét a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján tegye közzé és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt írásban értesítse. 
  
Felelős:    Polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
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A határozatot kapják: 
1) Polgármester (helyben) 
2) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyintézője (helyben), 
3) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Budapest) 
4) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Nyíregyháza) 
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BURSA HUNGARICA 2017. 

„A” típusú 26 fő. 

Név: Lakhely: 
Iskola: 

Nettó jövedelem 
(Ft/fő/hó): 

Balogh Dávid Ópályi, Dózsa Gy. 
u. 65. Szent István Egyetem 

Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar 

67 349,- Ft 

Balogh Máté Ópályi, Dózsa Gy. 
u. 65. Nyíregyházi Egyetem 67 349,- Ft 

Balogh Tamás Ópályi, Rajk L. u. 
127. Nyíregyházi Egyetem  111 886,- Ft 

Buzsik Eszter Ópályi, Széchenyi 
u. 4. Nyíregyházi Egyetem  30 123,- Ft 

Czomba Sándor Ópályi, Széchenyi 
u. 57. Dunaújvárosi Egyetem   86 610,- Ft 

 
Csizmár Alíz Ópályi, Kossuth u. 

58/A. Nyíregyházi Egyetem  53 755,- Ft 
 

Drabik Milán Soma Ópályi, Árpád utca 
25/b. Nyíregyházi Egyetem  31 650,- Ft 

Drabik Petra Ingrid Ópályi, Árpád utca 
25/b. Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem 

31 650,- Ft 

Jóni Emese Ópályi, Ságvári u. 
27/A. Debreceni Egyetem 

Egészségügyi Kar 

61 332,- Ft 

Katona Nikolett Ópályi, Árpád u. 
34/a. Semmelweis Egyetem 

Egészségtudományi Kar 

36 107,- Ft 

Kedves Beatrix Ópályi, Szent István 
király u. 44. Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és 
Felnőttképzési Kar 

20 743,- Ft 

Kedves Fanni Ópályi, Szent István 
király u. 44. Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi 
Kar  

20 743,- Ft 

Kópis Szilvia Ópályi, Bajcsy u. 
69. Debreceni Egyetem 

Általános 
Orvostudományi Kar 

11 400,- Ft 

Krajnyák Orsolya Ópályi, Kossuth L. 
u. 57. Debreceni Egyetem 

Gyógyszerésztudományi 
Kar 

47 095,- Ft 

Madár Bettina Ópályi, Kossuth u. 
24. Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem 
Államtudományi és 
Közigazgatási Kar 

60 672,- Ft 
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Nagy Edina Ópályi, Dózsa u. 

69. Debreceni Egyetem 
Népegészségügyi Kar 

43 117,- Ft 

Németh Bence Ópályi, Szent István 
király u. 31. Debreceni Egyetem 

Természettudományi és 
Technológiai Kar 

48 311,- Ft 

Németh Dániel Ópályi, Szent István 
király u. 31. Debreceni Egyetem 

Gazdaságtudományi 
Kar 

48 311,- Ft 

Rácz Vivien Ópályi, Kossuth L. 
u. 2. Debreceni Egyetem 

Általános 
Orvostudományi Kar 

         74 902,- Ft 

Széles Alexandra Ópályi, Rákóczi u. 
38. Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és 
Felnőttképzési Kar 

39 513,- Ft 

Szűcs Szabolcs Ópályi, Dózsa Gy. 
u. 57. Eötvös Loránd 

Tudományegyetem 
Pedagógiai és 
Pszichológiai Kar 

33 494,- Ft 

Varga Máté Ópályi, Árpád u. 
32. Debreceni Egyetem 

Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és 
Környezetgazdálkodási 
Kar 

11 666,- Ft 

Varga Krisztián Ópályi, Kraszna u. 
9. Budapesti Corvinus 

Egyetem 
Társadalomtudományi 
Kar 

30 568,- Ft 

Varga Zoltán Ópályi, Kraszna u. 
9. Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi 
Egyetem 
Építőmérnöki Kar 

30 568,- Ft 

Vánczku Attila 
Áhim 

Ópályi, Széchenyi 
u. 18. Nyíregyházi Egyetem 44 175,- Ft 

Vékony Viktória Ópályi, Árpád u. 
10/b. Debreceni Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

42 892,- Ft 

 
 

 


