
Szám: ……………./2018. 

ELŐTERJESZTÉS 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november ……. napi  

nyilvános ülésére  

Tárgy: 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása 

Előterjesztő: Kaptur József polgármester        

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával (a továbbiakban: EMET) együttműködve Sóly Község 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 81/2018. (IX. 26.) számú határozatával döntött a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való 

csatlakozásról. Az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltaknak 

megfelelően 2018. október 5. napjáig kiírásra került mindkét típusú pályázat. A benyújtási határidőig 

– melyet 2018. november 13-ára módosított az EMET – „A” típusú pályázatra 2 fő nyújtotta be 

pályázatát, „B” típusú pályázat nem érkezett. 

 

Az „A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben 

(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 

szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 

mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják 

tanulmányaikat.  

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

 a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses 

állományú hallgatója, 

 doktori (PhD) képzésben vesz részt, 

 kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 

A pályázat benyújtásának módja, határideje: 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 

Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztrációra volt szükség. 

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és 

aláírva az Önkormányzatnál kellett benyújtaniuk a pályázóknak.  

A 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 Önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. 

A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.  

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 

13.  
Ennek megfelelően az EPER-Bursa rendszerben rögzített, az Önkormányzathoz határidőben, a 

kötelező mellékletekkel együtt benyújtott, érvényes „A” típusú pályázatok száma: 2 db (1. sz. 

melléklet) 
 

A pályázat elbírálása, értesítés a pályázati döntésről: 

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 13- ig bírálja el és 

rögzíti az EPER-Bursa rendszeren keresztül.  

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől, 

nemre, fajra, korra, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra tekintet nélkül történhet. 

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.  
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Minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését 

írásban indokolja. 

 

A pályázó az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.  

 

A megítélt ösztöndíjat az Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonhatja abban az esetben, ha az 

ösztöndíjas elköltözik az Önkormányzat területéről. Ebben az esetben is határozatban kell rendelkezni 

a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 

hatállyal hozható meg.  

 

Az Önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a 

pályázót minimum 1.000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét 

elutasítja. Ennek megfelelően a megítélt támogatás havi összegét köteles rögzíteni az Önkormányzat 

az EPER-Bursa rendszerben. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 forinttal 

maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Az Önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a 

pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult. 

 

Az Önkormányzat a támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből formai okból kizárt 

pályázók eredeti döntési listáit 2018. december 14-ig elküldi a Támogatáskezelő részére.  

 

Az Önkormányzat 2018. december 17-ig a Hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza a támogatások összesített adatait, valamint döntéséről és annak indokairól az 

EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat. 

 

Az ösztöndíj időtartama, folyósítása: 

A megítélt ösztöndíjak összegét az Önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben 

átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 

számlájára. „A” típusú pályázat esetében: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 

2018/2019. tanév második (tavaszi), illetve a 2019/2020. tanév első (őszi) félév). Az ösztöndíj 

folyósítása a Támogatáskezelő részére: 2019. január 31. és augusztus 31. 

 

Sóly Község Önkormányzata – erejéhez méreten – továbbra is támogatni kívánja azokat a családokat, 

akik a felsőoktatásban tanuló gyermekei miatt még nagyobb terhet viselnek, ezért is csatlakozott a 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. 

 

A Képviselő-testületnek az előző évek során alapvető kiindulási pontja az elbírálás szempontjánál az 

volt, hogy a felsőoktatási intézményben a lakóhelyüktől távol tanuló diákok mindegyike kapjon 

támogatást, hiszen arra mindenki rászorul. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Hajmáskér, 2018. november 21. 

Kaptur József s.k 

polgármester 
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….. /2018. (XI. …….) Képviselő-testületi határozat-javaslat 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

a.) Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 2019. évre vonatkozóan az 1. számú melléklet 

szerint 2 fő pályázó számára állapít meg támogatást, melynek összege: 2 fő x ……………,- 

Ft/hó x 10 hónap= ………………. Ft.  

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a megállapított 

támogatás összegét a 2019. évi költségvetésébe ……………,- forint keretösszeget a Bursa 

Hungarica ösztöndíj-támogatás terhére tervezzen be. 

 

b.) Felkéri továbbá a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az Általános Szerződési 

Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 17. §-ában foglaltak szerint döntéséről a bírálati lapokat 

2018. december 14-ig küldje meg a Támogatáskezelő részére, valamint az ÁSZ 14-15. §-ai 

szerint 2018. december 17. napjáig a támogatások összesített adatait hozza nyilvánosságra és 

a pályázókat elektronikus/postai úton értesítse.  

 

Határidő:  a) 2019. évi ktgv elfogadása 

  b) 2018. december 14. és 17. 

 

Felelős: a) Kovács János György jegyző 

              b) Kaptur József polgármester 

 

 

 


