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Tisztelt Képviselő-testület!
 

 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj megállapítására vonatkozó Szabályzatát az alábbiak szerint javaslom módosítani: 

- a támogatás összege 10 000,- Ft-ra emelkedne. 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege négyszeresről ötszörösre nőne.  

  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen. 

 

 

 

                                                                                                   Matolcsy Gyöngyi 

                 polgármester 

 

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

SZABÁLYZATA-TERVEZETE 

A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

 

 

1. A szabályzat célja 

 

Az önkormányzat, csatlakozva az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, a helyi 

sajátosságoknak megfelelő feltételeket és eljárásrendet szabályozza. 

 

2. A szabályzat hatálya 

 

Az „A” és „B” típusú pályázatra vonatkozóan a pályázók körét a mindenkori Általános Szerződési 

Feltételekben (1. sz. melléklet) foglaltak határozzák meg. 

 

3. A kérelem benyújtása, döntésre előkészítése 

 

3.1.Az ösztöndíj iránti kérelmet az elektronikus EPER-BURSA rendszerben pályázói 

regisztrációt és pályázati űrlap kitöltését követően kinyomtatva, a kötelező mellékletekkel 

együtt, a pályázati kiírásban szereplő határidőben kell benyújtani a Balatonfőkajári Közös 

Önkormányzati Hivatal Balatonakarattyai Kirendeltségén. 

3.2.Az „A” típusú pályázat kötelező dokumentumai: 

- pályázati űrlap pályázó által aláírva 

- hallgatói jogviszony igazolása 

- a pályázó és a vele egy háztartásban élők jövedelem-igazolása a pályázat benyújtását 

megelőző hónapra vonatkozóan 
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3.3.A „B” típusú pályázat kötelező dokumentumai: 

- pályázati űrlap pályázó által aláírva 

- a pályázó és a vele egy háztartásban élők jövedelem-igazolása a pályázat benyújtását 

megelőző hónapra vonatkozóan 

3.4.A pályázatokat a Balatonfőkajári KÖH Balatonakarattyai Kirendeltségének ügyintézője 

felülvizsgálja, döntésre előkészíti, az előkészített pályázatokat a polgármester jogosult 

előterjeszteni. 

3.5.A pályázatok felülvizsgálata során hiánypótlásra felhívásra van lehetőség. A hiánypótlás 

teljesítésére a pályázatok beadási határidejét követő 15 napon belül van lehetőség. 

 

4. A támogatás odaítélése 

 

4.1.A Képviselő-testület az ösztöndíj odaítélése során a szabályzat mellékletét képező ÁSZF 

szerint jár el. 

4.2.Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján történhet.  

Szociálisan rászorult az a pályázó, akinek a vele egy háztartásban élők (a pályázó állandó lakóhelye 

szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek) egy főre eső havi nettó jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének négyszeresét ötszörösét 

4.3.Nem állapítható meg ösztöndíj annak a pályázónak, akinek a vele egy háztartásban élő 

személyek egy főre eső havi nettó jövedelmének összege a 4.2 pont szerinti összeget 

meghaladja. 

4.4.A pályázatok sorrendjének elbírálása során előnyt élvez az a pályázó: 

- aki árva vagy félárva, 

- a családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, 

- egyedül neveli gyermekét, 

- rokkant vagy a családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van, 

- szülője/eltartója munkanélküli. 

4.5 A pályázatokról a Képviselő-testület zárt ülésen, nyílt szavazással dönt és határozatot hoz a 

támogatott és a támogatásból kizárt pályázatokról egyaránt.  

4.6 A rangsorolást az „A” és „B” típusú pályázatoknál külön-külön kell elvégezni. 

 

5. Az ösztöndíj mértéke, folyósítása 

 

5.1  Az ösztöndíj mértéke 2000-6000,- Ft/fő/hó 10 000,- Ft/fő/hó. A támogatást az 

önkormányzat az ÁSZF szerinti határidőben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

részére utalja át.  

 

5.2 Az ösztöndíj időtartama: 

„A” típusú pályázat esetén: 10 hónap (két egymást követő tanulmányi félév) 

„B” típusú pályázat esetén: 3 x 10 hónap (hat egymást követő tanulmányi félév) 

5.3 „B” típusú ösztöndíjasok esetén a pályázók szociális rászorultságát évente egy alkalommal felül 

kell vizsgálni. 
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6. Egyéb rendelkezések 

 

6.1 Az e szabályzatban nem rögzített eljárási cselekményekre az ÁSZF rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

6.2. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő 

hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) 

Kormányrendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál. 

6.3 Jelen szabályzat rendelkezéseit az ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójával kezdődően kell 

alkalmazni. 

 

 

 


