
 
    E L Ő  T E R J E S Z T É S 

 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület ismét csatlakozott az Oktatási Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati rendszerhez.  
 
Az ösztöndíjrendszer kötelező feltételei alapján közzétett felhívásra az előírt határidőig, 2008. 
október 31.-ig benyújtott 25 pályázatot az önkormányzatnak kizárólag szociális rászorultság 
alapján kell elbírálni, és rangsorolt eredményét bírálati lapon rögzítve december 2.-ig kell 
megküldeni a Nógrád Megyei Önkormányzatnak. A nem támogatott pályázatok bírálati lapját 
az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő részére kell továbbítani. A pályázó a testület 
döntése ellen nem fellebbezhet.  
A támogatásban részesítettek nevét, a támogatás összegét és rangsorát hirdetmény formájában 
december 5-ig közzé kell tenni. A megítélt ösztöndíj összegét előre át kell utalni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat Bursa célszámlájára.  (2009. 
január 31-ig öt havi, augusztus 31-ig öt havi összeg utalandó.) Amennyiben a tanulói 
jogviszony szünetel, az átutalt összeget utólag visszautalják. 
Az önkormányzat által megállapított havi ösztöndíj 1.000,-Ft-nál kevesebb nem lehet. Az 
Oktatási Minisztérium az Önkormányzat által megítélt havi összegével azonos, de maximum 
5.000,- Ft kiegészítést biztosít. Míg a megyei közgyűlés tetszőleges összeggel azt 
kiegészítheti.  
 
A közzétett pályázati felhívásra 25 "A" típusú - jelenleg felsőoktatási tanulmányokat folytató 
pályázat került benyújtásra. "B " típusú pályázatot nem nyújtottak be.  
Az "A" típusú ösztöndíj 10 hónapra, 2009. március 1-től a következő év februárjáig kerül 
megállapításra. 
 
A csatolt melléklet tartalmazza a pályázók adatait. Az egy főre eső jövedelem számításához 
szükséges nyugdíj, illetve munkáltató igazolások és jövedelemre vonatkozó nyilatkozatok 
rendelkezésre állnak. A szociális rászorultságot a pályázónak indokolnia kellett, melynek a 
többség eleget tett. A pályázatok elbírálásánál kizárólag a szociális helyzet vehető 
figyelembe. A szociális helyzetet az igazolt egy főre eső jövedelmen kívül befolyásolja a 
családon belüli munkanélküliség, az egyedül álló szülő, tartós betegség, tanulmányokat 
folytató testvér stb.  
Felsőfokú tanulmányokat folytató "A" típusú pályázó esetében az egy főre eső igazolt 
jövedelem 5 tanuló esetében 30.-35.000,-Ft között, 2 főnél 35.-40.000,-Ft között, 2 tanuló 
esetében 40. - 45.000,- Ft között, 2 főnél 45. – 50.000,-Ft között, 3 főnél 50. – 55.000,-Ft 
között, 3 főnél 55. – 60.000,-Ft között, 8 főnél 60.000,-Ft felett van. A rászorultság 
megállapításánál az 1 főre eső jövedelmen kívül egyéb körülményeket - árva, félárva, 
családban előforduló tartós betegség, munkanélküliség, több tanuló gyermek - is indokolt 
figyelembe venni. 25 pályázó közül három fő félárva, 8 főnél tartós beteg van a családban, két 
főnél a családban munkanélküliség is van. Tízekét esetben egyedülálló szülő neveli 
gyermekét, tizenkét esetben tanuló testvér van a családban. 
Éves szinten a megállapított keret havi 72.500,-Ft.  
Az előterjesztés mellékleteként csatolt 1. számú melléklet a havi jövedelem mellett a szociális 
körülményeket befolyásoló egyéb tényezőket is tartalmazó pontrendszer szerint készült el. Az 



1. számú melléklet havi 72.500,-Ft-os keretből indul ki. Természetesen ezt a kialakított 
pontrendszert nem kötelező elfogadni, a bizottság, illetőleg testület a szociális rászorultság 
megítélésének feltételeit szabadon alakíthatja ki.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy szociális rászorultság figyelembe vehető feltételeinek 
elbírálásával szíveskedjenek a pályázatokat értékelni és a támogatottak rangsorát, illetve a 
havi ösztöndíjra vonatkozó javaslatot kialakítani.   
 
Rétság, 2008. november 13. 
 
 
                                                                                                       Dr. Guba Zsolt sk. 
                                                                                                               jegyző 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat, és az alábbiak szerint döntött. 
 
Jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytató pályázók közül, az együtt élő családtagok egy főre 
eső alacsony jövedelmét, valamint szociális helyzetet befolyásoló egyéb körülményeket 
(egyedülálló, szülő, családban előforduló tartós betegség, munkanélküliség, tanulmányokat 
folytató testvér, félárva, árva) figyelembe véve. 
 
"A" típusú pályázók: 
...............................................................Rétság, ........................................u...........sz. alatti 
lakos,..............................................................intézmény hallgatója részére 2009. március 1-től, 
2010. január 31-ig 10 hónapra havi.......................Ft ösztöndíjat biztosít.  
 
 
Az együtt élő családtagok egy főre eső jövedelme miatt, illetve megfelelő szociális 
körülményei 
alapján................................................................Rétság,...........................................u..........sz. 
alatti lakos pályázatát a képviselő-testület elutasítja.  
 
Az ösztöndíj pályázatokra vonatkozó bíráltai lapokat december 2-ig a Nógrád Megyei 
Önkormányzat részére meg kell küldeni. 
 
A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos 
módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében 
nyújtott támogatások összesített adatait, valamint írásban értesíti a pályázókat. 
 
Határidő: szöveg szerint. 
Felelős: Dr. Guba Zsolt 
  
 
 
 


