
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázati rendszerhez 
való további csatlakozásra 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A hátrányos helyzetű fiatalok támogatására az Oktatási Minisztérium a helyi önkormányzatok 
együttműködésével a 2000/2001. tanév során beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszert. 

Önkormányzatunk 2004. óta minden évben csatlakozott a támogatási rendszerhez. 
2009. évben 125 Kőbányán élő, felsőoktatásban résztvevő hallgató részére javasoltuk a 
támogatást. 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az idén is- az elmúlt évekhez hasonlóan- meghirdette 
a támogatási rendszerhez való csatlakozás feltételeit és kérte, hogy a csatlakozni kívánó 
önkormányzatok 2009. szeptember 30-ig juttassák vissza az 1. számú mellékletben szereplő 
nyilatkozatokat. 
A minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2009. október 1-
ig kell kiírnia önkormányzatunknak a pályázatot, melynek az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltakhoz kell igazodnia. A pályázati kiírásokra a minisztérium szövegszerű 
javaslatokat dolgozott ki. A felhívás a pályázati elbíráláshoz szükséges egyéb meghatározott 
prioritásokkal módosulhat. 

A 2009. évi költségvetésben erre a feladatra 7 millió Ft került betervezésre. 
Javaslom, hogy önkormányzatunk- az elmúlt évben elfogadott feltételekkel- csatlakozzon 
ebben az évben is az ösztöndíjtámogatási rendszerhez. 

Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
2010. évi csatlakozást a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 
Felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István j egyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

•udapest Főváros X. kerület Kőbányai 
'nkormányzat Képviselő-testület ülése 

7009 -SZEPT 2 4. 
H udapest, 



2 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében pályázónkként a 
nyújtandó támogatás összegét 5.000-Ft/hó/főben határozza meg. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010. évi költségvetés 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A-típusú és B-típusú pályázatának 
kiírásával egyetért. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 31. 
A pályázó a szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok becsatolását határozza meg: 

- utolsó három havi nettó jövedelem igazolása 

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a helyben szokásos módon 
gondoskodjon, és a Kőbányai Hírek című újságban való megjelentetéséről intézkedjen. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
Ronyecz Róbert kabinetvezető 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Szociális és Egészségügyi Bizottságot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálására. 

Határidő: 
Felelős: 

Előkészítésért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2009. november 23. 
Láng Ferenc a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság elnöke 
dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
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5. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetésbe a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 7 millió Ft betervezéséről gondoskodjon. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010. január 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2009. szeptember 7. 

Vqrbai Baj os 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
J e g y z o 

* 



A Bursa Hungarica 
Felsőoktatási önkormányzati Ösztöndíj pályázat 

2010. évi fordulójának 
Általános Szerződési Feltételei 

települési önkormányzatok számára 

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján jelen Általános Szerződési 
Feltételekben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozó 
fővárosi kerületi önkormányzatokra a települési önkormányzatokra vonatkozó előírások 
érvényesek, míg csatlakozása esetén Budapest Főváros Önkormányzata a megyei 
önkormányzatokkal megegyező módon vesz részt az ösztöndíjpályázatban. 

1. § A települési önkormányzat saját maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának 
feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. Az ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozás kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. sz. mellékletét képező Csatlakozási 
nyilatkozat eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. 

A Csatlakozási nyilatkozatot legkésőbb 2009. szeptember 30-ig ('postabélyegző') aiánlott 
küldeményként kell eljuttatni az OKM Támogatáskezelő részére (1244 Budapest, Pf. 920). 

A települési önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el keil küldenie az OKM 
Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. 

Nem csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. 
évi fordulójához azok a települési önkormányzatok, amelyeket az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium a 2009. évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségeik megszegése miatt az 
ösztöndíjrendszer résztvevői közül határozattal kizárt. 

2. § A Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza. 

3. § Az OKM Támogatáskezelő a www.bursa.hu internetes oldalon a „Csatlakozott települések" 
menüpont alatt 2009. október 9-ig nyilvánosságra hozza a 2010. évi fordulóhoz csatlakozott 
települések listáját. 

Amennyiben a csatlakozni szándékozó település ezen a listán nem szerepel, úgy Csatlakozási 
nyilatkozata nem érkezett meg az OKM Támogatáskezelő címére, vagy Csatlakozási nyilatkozatát 
az OKM Támogatáskezelő nem volt jogosult elfogadni a csatlakozási határidő elmulasztása miatt. 

Amennyiben a Csatlakozási nyilatkozat nem érkezett meg az OKM Támogatáskezelő címére, de a 
települési önkormányzat az ajánlott küldemény „küldemény azonosítója" alapján bizonyítani 
tudja, hogy határidőben, a megfelelő címre megküldte azt, úgy az OKM Támogatáskezelő külön 
kérelem nélkül köteles a Csatlakozási nyilatkozatot elfogadni. 

4. § Amennyiben az önkormányzat a Csatlakozási nyilatkozat benyújtására előírt határidőt 
elmulasztja, vagy az ajánlott küldemény „küldemény azonosítójával* nem tudja igazolni, hogy 
Csatlakozási kérelmét határidőben a megfelelő címre elküldte, indokolt kérelmet terjeszthet elő 
az OKM Támogatáskezelőhöz a csatlakozás utólagos elfogadása iránt. A kérelmet 2009. október 
9-ig (postabélyegző) lehet előterjeszteni. 

Az önkormányzat a kérelem előterjesztésével egyidejűleg az eredeti Csatlakozási nyilatkozatot is 
köteles benyújtani, illetve a határidőn túl benyújtott Csatlakozási nyilatkozattal egyidejűleg az 
önkormányzatnak a kérelmet is elő kell terjesztenie. A kérelemben az önkormányzatnak 
nyilatkoznia kell arról, hogy az „A* és „B" típusú pályázatot határidőben kiírta, és kötelezettséget 

http://www.bursa.hu


vállal arra, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak a továbbiakban 
maradéktalanul eleget tesz. Nem támogatható azon önkormányzat méltányossági kérelme, amely 
az „A" és „B" típusú pályázat kiírásának határidőben nem tett eleget, illetve csak az „A" típusú vagy 
csak a „B" típusú pályázatot hirdette meg a megadott határidőre. 

A kérelemről a kérelemben megfogalmazott indokok mérlegelésével 2009. október 22-ig a 
felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár dönt, majd egyidejűleg döntéséről tájékoztatja az 
OKM Támogatáskezelőt. A szakállamtitkár döntéséről 2009. október 30-ig az OKM 
Támogatáskezelő értesíti az önkormányzatot. 

5. § A pályázatok kiírásának határideje: 2009. október 1. A pályázatot az önkormányzat 
hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. 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. 

6. § A pályázati kiírásnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) A pályázatot a települési önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell 
benyújtani. A benyújtott pályázatról az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak. A 
pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen 
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, és emiatt 
azt nem tünteti fel, a pályázat nem minősül formai hibásnak. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 30. 

b) Az ösztöndíj időtartama: 
"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2009/2010. tanév 
második féléve és a 2010/2011. tanév első féléve); 
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2010/2011. 
tanév, a 2011/2012. tanév, és a 2012/2013. tanév). 

c) Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők 
részesülhetnek. 

d) A pályázók köre: 
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa 
támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve 
rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói. 

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 pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
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 jelentkezhetnek, akik a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben 
kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. 



e) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. 

f) A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni: 

"A" típusú pályázat: név, anyja születési (leánykori) neve; születési helye és ideje; állandó lakcím; 
adó azonosító jel, felsőoktatási intézmény, kar, szak/szakpár megnevezése. A pályázó az 
intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a 2010. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató alapján 
köteles megadni. 

"B" típusú pályázat: név; anyja születési (leánykori) neve; születési helye és ideje; állandó lakcíme, 
adó azonosító jel, amennyiben rendelkezik vele a pályázó, az érettségi éve. 

g) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a 
pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakő, ott bejelentett vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét. 

Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről 
vagy külföldről származó- megszerzett-vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi 
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére 
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel 
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a 
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

Nem minősül jövedelemnek 
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 

adósságcsökkentési támogatás, 
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a 

Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett 
nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi 
járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, 

amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező 
legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 



8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás 

h) Az "A" típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelező melléklete a Jogviszony-igazolás 
arról, hogy a pályázó a d.) pontban megjelölt képzéstípusok valamelyikében vesz részt. 

i) A pályázók tájékoztatása az alábbiakról: 
.A" és „B" típusú pályázat esetében: A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a 
felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM Támogatáskezelőnek, illetve a támogató 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelő Igazgatósága részére - kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a 
támogatás jogosultság ellenőrzése céljából - átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga 
kezelje. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása 
és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes 
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő 
továbbításához. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és T3-járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját). 

"B" típusú pályázat esetében: 
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe 
történő felvételi vizsgájuk eredményéről az Oktatási Hivatal az OKM Támogatáskezélőnek, 
illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 

A „B" típusú támogatásban részesített pályázó 2010. szeptember 1-jéig a felvételi értesítő 
másolatának megküldésével köteles az OKM Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 
2010/2011. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó 
köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2010-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt 
felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az 
ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. 

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás 
időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan 
elveszti. 

j ) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, 
az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban 
értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és az OKM Támogatáskezelőt. Az értesítési 
kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása; 
- tanulmányok helyének megváltozása (Intézményváltó űrlapon az új felsőoktatási 

intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcíme) változása. 

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és 
az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, .aki értesítési 



kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév 
lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat 
igényt. 

k) Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 

I) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem 
részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már 
kézhez vette. 

7. § A pályázati kiírások a fentieken túl kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek 
felsorolását és az önkormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes elbírálási 
prioritások megjelölését tartalmazhatják. A támogatás megítélése nem köthető semmilyen később 
bekövetkező feltételhez, illetőleg kötelezettség vállalásához (pl. a települési önkormányzat 
illetékességi területén történő munkavállaláshoz vagy további ott lakáshoz). 

8. § A pályázatok benyújtása a települési önkormányzat által a pályázók rendelkezésére bocsátott 
űrlapon történik. A települési önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a pályázati kiírások 
megjelenésétől a pályázat benyújtásának határidejéig a pályázati űrlapok a polgármesteri 
hivatalban, munkaidőben, elegendő példányban a pályázók rendelkezésére álljanak. 

9. § A pályázati kiírásnak a Rendeletben, illetőleg jelen Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltakkal ellentétes rendelkezései és kitételei érvénytelenek, a települési önkormányzat a 
pályázatot az érvénytelen rendelkezések figyelmen kívül hagyásával köteles lebonyolítani. 

10. § A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. A pályázatok 
elbírálásának határideje: 2009. november 23. A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni 
kívánt pályázók körét az önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha 
jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt 
keretében pénzmaradvány jelentkezik. 

11. § A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy az 
ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el, és döntését 2009. november 
27-ig: 

a) a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. sz. mellékletét képező 2010. évi Bírálati lapon rögzíti; 
vagy 
b.) on-line adatlapon rögzíti. 

Az on-line adatlap használatának feltétele, hogy a települési önkormányzat a .Nyilatkozat az on-
line adatbázis használatáról" nyomtatvány kitöltésével kötelezettséget vállaljon arra, hogy a 
pályázati fordulóban on-line adatlapon rögzíti a beérkezett pályázatokról hozott döntését. 
Ebben az esetben a Minisztérium kötelezettséget vállal arra, hogy az adatrögzítéshez on-line 
adatlapot bocsát a települési önkormányzat rendelkezésére, amely az OKM Támogatáskezelő 
által üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat Internet honlapon érhető el. Ezen on-line 
adatlap az „A" és „B" típusú Bírálati lappal megegyező formátumú. A települési önkormányzat 
biztosítja az on-line adatlap használatához szükséges hardvert és szoftvert. (Az on-line adatlap 
biztonságos működése Microsoft Internet Explorer alkalmazását kívánja meg.) Az on-line 
adatlap használatához felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a regisztrációs 
folyamat során a megbízott önkormányzati munkatárs határoz meg. A regisztrációs folyamat 
részletes leírása a www.bursa.hu Internetes oldalon az .Információk a települési 
önkormányzatok részére" menüpont alatt megtalálható. A települési önkormányzat tudomásul' 
veszi, hogy az on-line adatlap kitöltése után a Bírálati lapokat köteles nyomtatott fojmihan is 
előállítani. A Bírálati lapokat az on-line adatbázisból köteles kinyomtatnia A nem az on-line 

https://bursa.okmt.hu/palyazat
http://www.bursa.hu


adatbázisból kinyomtatott adatlapokat az on-line adatbázis használatáról nyilatkozott 
önkormányzatoktól az OKM Támogatáskezelő nem fogad el. 

12. § Az elbírálás során a települési önkormányzat: 

a) a 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 állandó 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 
vizsgálatára tekintettel járhat el. 

13. § A települési 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. A települési önkormányzat a megítélt támogatás havi összegét 
köteles a Bírálati lapra felvezetni. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100,-
forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Amennyiben ez az összeg nem osztható maradék 
nélkül százzal, az OKM Támogatáskezelő az összeget automatikusan lefelé kerekíti. 
A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára 
garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult. 

14. § A települési önkormányzat 2009. december 4-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a 
helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatalt. Azadatok „A" és „B" 

/

típusú támogatottak szerinti bontásban _a_páJyá7Ók és a támogatottak számát, az összes megítélt 
támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat áltai inTormaüvnak 
talált mutatókat tartalmazzák, melyek nerrTTTj<áTmasa_k_a_támogatásban részesítettek líiétvTT 
É>áTyazók személyinek azoTíosítására. ~~ 

* 15. § ATele^ülesrönkormány75T^509. december 4-ig köteles döntéséről, és annak indokairól 
írásban értesíteni a pályázókat, illetve lehetővé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az 
önkormányzat épületében megtekinthessék. 

16. § A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

17. § A települési önkormányzat a kitöltött Bírálati lapokról és a benyújtott kötelező 
mellékletekről másolatot készít irattára számára, majd az általa támogatott pályázók Bírálati 
anyagát 2009. december 1-jéig elküldi az illetékes megyei önkormányzat részére oly módon, 
hogy az "A" és a "B" típusú Bírálati anyagokat külön-külön kezelve, az általa megállapított 
rangsornak megfelelően (annak hiányában alfabetikus sorrendbe rendezve) rendszerezi. 

A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll: 
- pecsétlenyomattal, és legalább a jegyző aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap, amely 

tartalmazza a pályázó részére megítélt önkormányzati támogatás havi összegét; 
- „A" típusú támogatott esetében eredeti Jogviszony-igazolás. 

A települési önkormányzat a Bírálati anyaghoz csatolt, az Általános Szerződési Feltételek 4. sz. 
mellékletét képező Összesítő lapon feltünteti az általa a megyei önkormányzat számára elküldött 
Bírálati anyagok darabszámát, illetve a települési önkormányzat által nem támogatott pályázatok 
számát. Ugyanerre a határidőre az OKM Támogatáskezelő részére elküldi az összes, általa nem 
támogatott, illetőleg az elbírálásból kizárt pályázat Bírálati anyagát. 



A nem támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll: 
- pecsétlenyomattal, és legalább a jegyző aláírásával el látott eredeti Bírálati lap. 

Amennyiben a pályázati kiírásokra egyetlen pályázat sem érkezett, a települési 
önkormányzatnak az összesítő lapokat a fenti határidőre az OKM Támogatáskezelő részére kell 
megküldeni. 

18. § A megyei önkormányzat által hiánypótlásra felszólított települési önkormányzat köteles az 
illetékes megyei önkormányzat részére a megadott határidőre a pótlásokat megküldeni. 

19. § A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként 
előre egy összegben átutalni az OKM Támogatáskezelő számlaszámára: 10032000-00285128-
30000003 
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre: 2010. január 31 . 
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az őszi szemeszterre: 2010. augusztus 
3 1 . 

20. § Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a jelen szerződés 19. 
§-ában meghatározott határidőket nem tartja be, szerződésszegést követ el, és felelősséggel 
tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás következtében érő kárért, amely a felsőoktatási 
intézményekhez tö r ténő továbbutalás periodicitása fo ly tán az önkormányzat késedelmét 
többszörösen is meghaladó késedelemből adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen 
szerződés 19. §-ában meghatározott határidőben valamennyi általa támogatásban részesített 
ösztöndíjas részére megítélt összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra nincsen mód. Az 
OKM Támogatáskezelő az önkormányzat nem határidőben tö r ténő , nem a megfelelő 
bankszámlára tör ténő vagy pontatlan összegű átutalásából eredő károkért felelősséget nem vállal. 

2 1 . § Az önkormányzat köteles írásban értesíteni az OKM Támogatáskezelőt, ha az ön-kormányzat 
számlaszáma megváltozik. Az OKM Támogatáskezelő az értesítés elmulasztásából eredő téves 
számlaszámra tör ténő átutalásból eredő károkért felelősséget nem vállal. 

22. § "A" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási 
hallgatók számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának 
időtartama alatt az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg. Az önkormányzat ezen 
esetben saját hatáskörben dönt, hogy - nem Bursa támogatásként, hanem más jogcímen -
folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem. 

A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat csak abban az esetben 
vonhatja vissza, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A 
települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. 
A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 

"B" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási intézménybe 
jelentkezők számára kiírt pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást 
követő tanulmányi félévre tör ténő folyósítását garantálni köteles. A felsőoktatási intézménybe 
jelentkezők számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a támogatot t a Rendelet alapján nem 
jogosult Bursa ösztöndíjra. Az önkormányzat ez esetben saját hatáskörben dönt, hogy - nem Bursa 
támogatásként, hanem más jogcímen - folyósít ja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem. 

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat 
illetékességi területéről . A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a 
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg. 

A „B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és 
köteles felülvizsgálni. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást a 



települési önkormányzat határozattal visszavonhatja, ha a vizsgálat során kiderül, hogy az 
ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát követő 
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális 
rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, 
vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten 
megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezni kell. 

23. § A települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás visszavonásáról 
szóló határozatának meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül, a 
határozat egy kiadmányának megküldésével értesíti az OKM Támogatáskezelőt. 

24. § Az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében 
szünetel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 
szünetel. 

25. § Az önkormányzat által a Bírálati lapok kitöltése, továbbküldése, illetőleg a pályázati rendszer 
lebonyolítása során bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért az 
önkormányzat teljes felelősséggel tartozik. Az önkormányzat által elkövetett mulasztások 
pótlására, az adminisztrációs tévedések, formai hibák kijavítására a jelen szerződésben megjelölt 
határidők leteltét követően nincs mód. 

26. § Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a 2010. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig 
áll fenn. A 2010. évi pályázati fordulóban elbírált pályázatok esetében a települési önkormányzat 
mindenkor a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően 
köteles eljárni. 

Az Általános Szerződési Feltételektől eltérni nem lehet; csak az a települési önkormányzat 
csatlakozhat a pályázati rendszerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és a támogatás folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben 
nem az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően jár el, az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium az ösztöndíjrendszer résztvevői közül kizárhatja, ez pedig a támogatásban részesített 
pályázók intézményi ösztöndíjrészének megvonásával jár. 

Budapest, 2009. július. 



Oktatási és Kulturális Minisztérium Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete 
Támogatáskezelő Igazgatósága 
1244 Budapest, Pf. 920 
részére ajánlott küldeményként postázandó 
2009. szeptember 30-ig 

CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT 

Alulírott , mint a önkormányzat 
polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen 
nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett 
és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi 
fordulójához. 
Kijelentem, hogy az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

2009 

P.H. 

(aláírás) 
(név) 

NYILATKOZAT AZ ON-LINE ADATBÁZIS 
HASZNÁLATÁRÓL1 

Alulírott , mint a Önkormányzat 
polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen 
nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az 
Ösztöndíjrendszer 2010. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az 
OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/ Internet honlapon on-
line adatbázisban rögzíti. 
Az adatrögzítéssel megbízott munkatársa neve: 
Beosztása: 
Születési Idő: 
E-mail cím: 
Telefonszám: 

2009 

P.H. 

(aláírás) 
(név) 

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az önkormányzat vállalja az on-line adatbázis használatát! 

https://bursa.okmt.hu/palyazat/


Általános Szerződési Feltételek 2. sz. melléklete 

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖN DÍJ PÁLYÁZAT 

ÜTEMTERV 
A TELEPÜLÉSI és MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK 

SZÁMÁRA 

HATÁR! DŐ ÍTEVÉKENYSÉG: ■ ■ ■ — ■ ■ 

I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG 

2009 . szeptember 30. A csatlakozni kívánó települési önkormányzat visszajuttatja az aláírt Csatlakozási 
nyi latkozatot ( 1 . sz. melléklet) az OKM Támogatáskezelő részére, s így a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának 
résztvevőjévé válik. 

2009 . október 1. A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat ("A" és "B" típus 
együttesen). 

2009. október 9. A www.bursa.hu Internetes oldalon a „Csatlakozott települések" menüpont alatt 
megtekinthető a 2010. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája. 

2009. október 9. A méltányossági csatlakozási kérelmek megküldése az OKM Támogatáskezelő 
részére. 

2009 . október 22. A fe lsőoktatási és tudományos szakál lamti tkár dönt a csatlakozás utólagos 
elfogadásáról szóló méltányossági kérelmekről, és döntéséről tájékoztatja az OKM 
Támogatáskezelőt. 

2009. október 30. Az OKM Támogatáskezelő értesíti az ér intet t önkormányzatokat a felsőoktatási és 
tudományos szakállamtitkár döntéséről. 

2009 . október 30. A pályázatok benyújtásának határideje. 

2009. november 9. A megyei önkormányzat visszajuttatja a megyei önkormányzat és az OKM között 
kötendő 2009. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyező, aláírt 
példányát az OKM Támogatáskezelő részére. 

2009. november 23. A települési önkormányzat elbírálja a beérkezett pályázatokat. 

2009. november 27. A települési önkormányzatok döntésüket Bírálati lapon vagy az on-l ine adatbázisban 
rögzítik. 

2009 . december 1, A települési önkormányzat a nem támogatot t , és a pályázatból kizárt pályázók 
eredeti Bírálati anyagát az Összesítő lapokkal együt t e l ju t ta t ja az OKM 
Támogatáskezelő részére. 

2009. december 1 . A települési önkormányzat a támogatot t pályázók eredeti Bírálati anyagát és azok 
kötelező mellékletét az Összesítő lapokkal együt t el juttat ja a megyei önkormányzat 
részére. 

2009. december 4. A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a helyben 
szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat keretében általa nyú j to t t támogatások összesített adatait, és 
írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének indoklásáról. 

2010. január 22. Az OKM Támogatáskezelő értesíti a nem támogato t t pályázókat. 

2010. január 25. A megyei önkormányzat meghozza döntését, azt felvezeti a Bírálati lapra, a pályázók 
adatait az OKM Támogatáskezelő által megadott módon rögzíti a Bursa on-line 
adatbázisban, továbbá erre az időpontra az eredeti Bírálati anyagokat és azok 
kötelező mel lékletét , va lamint az Összesítő lapokat e l ju t ta t ja az OKM 
Támogatáskezelőhöz. 

2010. március 16. Az OKM Támogatáskezelő értesíti az „A" és "B" típusú támogatásban részesített 
pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről. 

2010. március 22. Az OKM Támogatáskezelő értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az 
általuk támogatásban részesített pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegéről. 

http://www.bursa.hu


ms^amm TEVÉKENYSÉG", . ' , < ■ - - ■ : %■ \ : 

11. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELŐZŐEN; FOLYÓSÍTÁS 
ÉS PÉNZÜGY) ELSZÁMOLÁS -

2010. január 31. A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső 
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelő 
számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában: 
- 2010. „A" típusú; 
- 2009. „B" típusú; 
- 2008. „B" típusú; 
- 2007. „B" típusú. 

2010. március 2. Az OKM Támogatáskezelő az intézményi web oldalon keresztül tájékoztatja a 
felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban 
részesülő hallgatókról. 

2010. március A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív web 
oldalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók 
részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás. 

2010. március Az OKM Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az 
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az 
OKM Támogatáskezelő számlaszámára. 

2010. április 9. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2010. május 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2010. június 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2010. július 31. Az OKM Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati 
ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az 
érintett települési és megyei önkormányzatoknak. 

2010. augusztus 31. A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső 
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelő 
számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában: 
- 2010. „A" típusú; 
- 2009. „B" típusú; 
- 2008. „B" típusú; 
- 2007. „B" típusú. 

2010. szeptember 10. Az OKM Támogatáskezelő az intézményi web oldalon keresztül tájékoztatja a 
felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban 
részesülő hallgatókról. 

2010. szeptember 30. A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív web 
oldalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók 
részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás. 

2010. október Az OKM Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az 
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az 
OKM Támogatáskezelő számlaszámára. 

2010. október 11. A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult 
hallgatók részére. 

2010. november 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2010. december 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2011.január 11. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsőoktatási 
intézményekben, amennyiben ezek 2009. decemberében nem kerültek kifizetésre. 

2011. március 1. Az OKM Támogatáskezelő értesíti a települési és megyei önkormányzatokat a 2010.. 
évi „B" típusú ösztöndíjasok felvételi eredményéről, valamint ösztöndíjra való 
jogosultságukról/jogosulatlanságukról. 

2011. március 31. Az OKM Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati 
ösztöndíjrészeket az érintett települési és megyei önkormányzatoknak. 



Általános Szerződési Feltételek 3/A sz. melléklete 

2010. ÉVI BURSAHUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖN DÍJ PÁLYÁZAT 
„A" TÍPUSÚ BÍRÁLATI LAP 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL AZ ÖNKORAAANYZAT TÖLTI KI A PÁLYÁZATI ŰRLAPON 
TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN! 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTI: 

IGEN/NEM/KIZÁRVA 

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE: 

Ft 

RANGSOR: 

Születési hely, dátum: DDDD-DD-dD 
Anyja születési (leánykori) neve: 

Állandó lakcím: 

Megye DDDD Település 

út, utca 
tér 

házszám emelet 
ajtó 

Felsőoktatási intézmény: 

Kar: 

Szak, szakpár: 
A DÖNTÉS INDOKOLÁSA: 
(A hátoldalon szöveges formában folytatandó) 

A pályázóval egy háztartásban élők 
egy főre eső havi nettó 
jövedelme: Ft 

A pályázó házas: igen / nem 

A pályázó gyermeket nevel: igen / nem 

Gyermekeinek száma: fő 

A pályázó önfenntartó: igen / nem 

A pályázó eltartott: igen / nem 

A pályázó családjában az eltartottak 
száma: fő 

A pályázó szülei elváltak: igen / nem 

A pályázó szülei különváltak: igen / nem 

A pályázó árva: igen / nem 

A pályázó félárva: igen / nem 

A pályázó állami gondozott, gyámolt: 
igen / nem 

A pályázó fogyatékossággal élő: igen / nem 

A fogyatékosság megnevezése, mértéke: 

A pályázó családjában tartósan beteg, vagy 
rokkant: van / nincs 

A pályázó családjában munkanélküliség: 
van / nincs 

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: fő 

A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: 
igen / nem 

A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és 
felsőoktatási intézménye között: igen / nem 

Kelt, 

P.H. 
jegyző polgármester 



Általános Szerződési Feltételek 3/B sz. melléklete 

2010. ÉVI BURSA HUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖ N DÍJ PÁLYÁZAT 
„B" TÍPUSÚ BÍRÁLATI LAP 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖLTI KI A PÁLYÁZATI ŰRLAPON 
TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN! 

.:.. 
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A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE: RANGSOR: 

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTI: Ft 

IGEN/NEM/KIZÁRVA 

Születési hely, dátum: □DDD-DD-GG 
Anyja születési (leánykori) neve: 

Állandó lakcím: 

Megye DDDD Település 

út, utca házszám emelet 
tér ajtó 

Érettségi éve: 

A DÖNTÉS INDOKOLÁSA: A pályázó árva: igen / nem 
(A hátoldalon szöveges formában folytatandó) A pályázó félárva: igen / nem 

A pályázóval egy háztartásban élők 
egy főre eső havi nettó 

A pályázó állami gondozott, gyámolt: 
igen / nem 

jövedelme: Ft A pályázó fogyatékossággal élő: igen / nem 

A fogyatékosság megnevezése, mértéke: A pályázó önfenntartó: igen / nem 

A pályázó fogyatékossággal élő: igen / nem 

A fogyatékosság megnevezése, mértéke: 

A pályázó eltartott: igen / nem A pályázó családjában tartósan beteg, vagy 

A pályázó családjában az eltartottak rokkant: van / nincs 
száma: . . . . . fő A pályázó családjában munkanélküliség: 

A pályázó szülei elváltak: igen / nem van / nincs 

A pályázó szülei különváltak: igen / nem Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: fő 

Kelt, 

P.H. 
jegyző polgármester 



Általános Szerződési Feltételek 4/4 sz. melléklete 

BURSAHUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 

2010 
ÖSSZESÍTŐ LAP 

„A" TÍPUSÚ PÁLYÁZAT 

A Önkormányzat által a mai napon 

Megye Önkormányzata részére postázott 

Bírálati anyagok ( támogatot t pályázók) száma: db, 

továbbá, 

az OKM Támogatáskezelő részére postázott 

Bírálati anyagok ( formai hiba miatt kizárt, illetve elutasított pályázók) száma: . db. 

Kelt, 

P.H. 
jegyző polgármester 



Altalános Szerződési Feltételek 4/B sz melléklete 

1-1 példányban csatolandó' a Megyei önkormányzat' és az OKM 
Tlmogatáskezelő részére megküldött, aBírálati anyagokat tartalmazó 

BURSAHUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 

2010 
ÖSSZESÍTŐ LAP 

„B" TÍPUSÚ PÁLYÁZAT 

A . . . . . . . Önkormányzat által a mai napon 

Megye Önkormányzata részére postázott 

Bírálati anyagok (támogatott pályázók) száma: db, 

továbbá, 

az OKM Támogatáskezelő részére postázott 

Bírálati anyagok (formai hiba miatt kizárt, illetve elutasított pályázók) száma: db. 

Kelt, 

P.H. 
jegyző polgármester 



„A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Önkormányzata az Oktatási és 
Kulturális Minisztériummal együttműködve 

ezennel kiírja a 2010. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára 

a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011. tanév 
első félévére vonatkozóan 

A 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. 

Figyelem! 
- Az 51/2007. (111.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól 

és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében nem 
részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási 
intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben résztvevő hallgatói. 

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók 
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 

- Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. 
- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica 

ösztöndíjra. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2009. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő 
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2010. őszén már nem áll fenn, úgy 
a 2010/2011. 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 2009/2010. tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási 
intézménybe. 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2009/2010. tanév 
második, illetve a 2010/2011. tanév első féléve). 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2010. március. 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. 
tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való 
jogosultságát elveszíti. 



Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott 
hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj 
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját). 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a 
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes 
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei 
önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére -
kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából -
átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás 
jogosultság ellenőrzése céljából - az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes 
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő 
továbbításához. 

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy 
példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje: 
2009. október 30. 

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI: 

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás. 

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, 
pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített 
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett 
- egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár - két szakos képzés esetében 
a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 

3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 



A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott 
bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 

Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről 
vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi 
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére 
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel 
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a 
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

Nem minősül jövedelemnek 
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás, 
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Cyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 
20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és 
külön ellátmány, 
3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 
fogyatékossági támogatás, 
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a 
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb 
munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 

A települési önkormányzat 2009. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: 
- a települési önkormányzat a határidőn túl benyúj tot t , vagy formailag nem megfelelő 

pályázatokat a bírálatból kizárja; 



- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2009. december 4-ig írásban értesíti a 
pályázókat. 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2010. március 16-ig 
írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa 
Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban 
értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, 
Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása; 
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, 

finanszírozási forma megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és 

tartózkodási helyének címe) változása. 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási 
intézmény részére visszafizetni. 

A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az 
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési 
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A 
határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem 
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez 
vette. 

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. 



„B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Önkormányzata az Oktatási és 
Kulturális Minisztériummal együttműködve 

ezennel kiírja a 2010. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj pályázatot 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 

fiatalok számára 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 

a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy 
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; 

és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. 

Figyelem! 
- A 51/2007. (111.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatókjuttatásairől és 

az általuk fizetendő egyes térítésekről. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek 
Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai 
illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói. 

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók 
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 

Az ösztöndíj időtartama 3 x 1 0 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2010/2011. tanév első féléve, keresztféléves képzés esetén 
a 2010/2011. tanév második féléve. 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. 
tanév első félévében illetve keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második félévében 
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem 
felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott 
hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj 
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül -tel jes egészében szünetel. 



Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját). 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő 
felvételi vizsgája eredményéről az Oktatási Hivatal az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a 
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes 
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei 
önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére-
kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából -
átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a 
támogatás jogosultság ellenőrzése céljából - az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes 
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő 
továbbításához. 

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy 
példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje: 
2009. október 30. 

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI: 

1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 

2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott 
bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 

Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 



- a személyi jövedelemadóról szóló 7 995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről 
vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi 
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére 
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel 
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a 
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészség-biztosítási 
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

Nem minősül jövedelemnek 
7. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 

adósságcsökkentési támogatás, 
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 

20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és 
külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és 
a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a 

teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb 
munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 

A települési önkormányzat 2009. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: 
- a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott , vagy formailag nem megfelelő 

pályázatokat a bírálatból kizárja; 
- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 

eredményétől függetlenül történik. 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2009. december 4-ig írásban értesíti a 
pályázókat. 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2010. március 16-ig írásban 
értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 



A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2010. szeptember 1 -
jéig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére bejelenteni, 
hogy a 2010 /2011 . tanévben melyik felsőoktatási Intézményben kezdi meg tanulmányait. 
Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2010-es felvételi évet megelőzően 
nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem 
tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából 
kizárható. 

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás 
időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan 
elveszti. 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban 
értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, 
Pf. 920) . Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 

■ 

- tanulmányok halasztása; 
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, 

finanszírozási forma megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; 
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcímének) 

változása. 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul fe lvet t ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási 
intézmény részére visszafizetni 

A „B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és 
köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az 
önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a 
vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az 
ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját 
elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás 
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal 
hozható meg. 

A felsőoktatási intézménybe je lentkezők számára megítél t támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat 
illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a 
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg. 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem 
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez 
vette. 

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 



2010. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖN DÍJ PÁLYÁZAT 

„A"TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŰRLAP 

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
HALLGATÓI SZÁMÁRA 

A 2009/2010 II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2010/2011. TANÉV 
I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ 
IGAZOLVÁNYÁBAN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN ! 

Születési hely, dátum: D D D D - D D " D D 

Anyja születési (leánykori) neve: 

Állandó lakcím: 

Irányítószám: D D D D 

Település: 

Közterület, házszám: 

Telefonszám: 

Felsőoktatási intézmény1: 

Kar: 

Szak, szakpár: 

Képzési forma: D felsőfokú alapképzés (BA, BSc) D egységes, osztatlan alapképzés 

D mesterképzés (MA, MSc) D felsőfokú szakképzés 

Tagozat: D teljes idejű képzés (nappali képzés munkarendje) 

D részidős képzés (esti vagy levelező képzés munkarendje) 

D távoktatás 

folytatás a túloldalon 

Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, azt a felsőoktatási 
intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve 
hittanár - két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 



A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: Ft 

További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: 

A pályázó házas: igen / nem 
A pályázó gyermeket nevel: igen / nem 
Gyermekeinek száma: fő 
A pályázó önfenntartó: igen / nem 
A pályázó eltartott: igen / nem 
A pályázó családjában az eltartottak száma: fő 
A pályázó szülei elváltak: igen / nem 
A pályázó szülei különváltak: igen / nem 
A pályázó árva: igen / nem 
A pályázó fél árva: igen / nem 
A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen / nem 
A pályázó fogyatékossággal élő: igen / nem 
A fogyatékosság megnevezése, mértéke: 
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: igen / nem 
A pályázó családjában munkanélküliség: igen / nem 
Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: fő 
A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: igen / nem 
A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsőoktatási intézménye között: igen / nem 

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények: 

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes 
benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az 
általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró 
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére - kizárólag az ösztöndíj
pályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából - átadja illetőleg az ösz
töndíj időtartama alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyo
lítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából - az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 

Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja 
érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíj pályázat lebonyolítása 
valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

Hozzájárulok, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 

, 2009 

pályázó aláírása 



2010. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖN DÍJ PÁLYÁZAT 

„B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŰRLAP 

A 2009/2010. TANÉVBEN UTOLSÓ ÉVES, 
ÉRETTSÉGI ELŐTT ÁLLÓ KÖZÉPISKOLÁSOK ILLETVE 

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBE MÉG FELVÉTELT 
NEM NYERT ÉRETTSÉGIZETT FIATALOK SZÁMÁRA 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ 
IGAZOLVÁNYÁBAN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN ! 

Születési hely, dátum: D D D D - D D " D D 

Anyja születési (leánykori) neve: 

Állandó lakcím: 

Irányítószám: D D D D 

Település: 

Utca, házszám: 

Telefonszám: 

Érettségi éve: 

folytatás a túloldalon 



A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: Ft 

További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: 

A pályázó önfenntartó: igen / nem 
A pályázó eltartott: igen / nem 
A pályázó családjában az eltartottak száma: fő 
A pályázó szülei elváltak: igen / nem 
A pályázó szülei különváltak: igen / nem 
A pályázó árva: igen / nem 
A pályázó félárva: igen / nem 
A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen / nem 
A pályázó fogyatékossággal élő: igen / nem 
A fogyatékosság megnevezése, mértéke: 
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: igen / nem 
A pályázó családjában munkanélküliség: igen / nem 
Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: fő 

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények: 

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes 
benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az 
általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen pályázati űrlap benyújtásakor 
felsőoktatási intézménybe még nem nyertem felvételt. 
Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró 
települési önkormányzat nyilvántartásba-vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére - kizárólag az 
ösztöndíj pályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából -átadja illetőleg 
az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adataimat az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából - az ösztöndíj időtartama alatt 
kezelje. 
Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja 
érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása 
valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

Hozzájárulok, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormány
zatnak tájékoztatást nyújtson. 

, 2009 

pályázó aláírása 

Alulírott, mint a 18. életévét még be nem töltött ösztöndíjas törvényes képviselője kifejezetten 
és visszavonhatatlanul hozzájárulok a fenti nyilatkozatban meghatározott adatkezeléshez. 

2009 

törvényes képviselő aláírása* 

(*a törvényes képviselő aláírása abban az esetben szükséges, ha az ösztöndíjas még nem töltötte be 18. életévét. A törvényes 
képviselő nyilatkozata önmagában nem elégséges, nem pótolja a 18. életévét be nem töltött ösztöndíjas aláírását.) 



ABURSAHUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJRENDSZERBEN 
VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE 

ATELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA 

Az önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati 
rendszerébén való részvétel önkéntes. Az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás kizárólag az 
Általános Szerződési Feltételek 1. sz. mellékletét képező Csatlakozási nyilatkozat eredeti, aláírt 
példányának megküldésével történhet. A Csatlakozási nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell 
eljuttatni az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a 
továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) részére. 

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 
2009. szeptember 30. (postabélyegző) 

Az önkormányzatnak a nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az OKM Támogatáskezelő 
részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A Csatlakozási 
nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzata 
benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. 

Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2010. évi 
fordulójához az a települési önkormányzat, amelyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 
2009. évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségei megszegése miatt az ösztöndíjrendszer 
résztvevői közül kizárt. 

Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint a Bursa Hungarica pályázati rendszerben 
részt venni kívánó települési önkormányzatok az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 
kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2009. október 1-jén kiírják a pályázatot 
a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. A két pályázati felhívásnak az Általános Szerződési 
Feltételekben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek bővítésére, illetve 
szűkítésére nincs lehetőség; a pályázati felhívások az alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat 
elbírálásához szükséges egyéb feltételeket (pl. igazolások benyújtása), valamint az önkormányzat 
által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati kiírások szövegezésében 
segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytől az Általános Szerződési Feltételek 6. és 7. 
paragrafusainak figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni. 



Általános tájékoztató 

A kormányprogram által prioritásként meghatározott felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé 
kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind 
központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván. 

Jelen Tájékoztató csomagban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2010. évi fordulójával kapcsolatos általános információk, a 2010. évi pályázati fordulóhoz való 
csatlakozás feltételei és a pályázat lebonyolításának rendjére vonatkozó információ található. A 
Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) valamint a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók Juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szólő 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál (a továbbiakban: Rendelet). 

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 döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret 
birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente 
kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként 
állapítja meg az önkormányzat. 

(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. 
((V és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész) 

(3) Intézményi támogatás: 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a 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) 



KOORDINÁCIÓ 

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelő Igazgatósága látja el. 

Az OKM Támogatáskezelő elérhetősége: 

Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelő Igazgatósága 

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzat i ösztöndíjpályázat 
1244 Budapest, Pf. 920 

Tel.: (1) 301-3266; (1) 301-3268 
Fax: (1) 301-3220 

E-mail: bursa@bursa.hu 
Internet: www.bursa.hu 

TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA 

Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért az OKM 
Támogatáskezelő a felelős. 

Az ösztöndíjpályázat bankszámlaszáma 
(OKM Támogatáskezelő számlaszáma): 

10032000-00285128-30000003 

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató - az állami költségvetés terhére -
támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy Időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói 
jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel 
elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár - két 
szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. 

mailto:bursa@bursa.hu
http://www.bursa.hu


A támogatás folyósításának rendje 
az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
és a 2010. évi Általános Szerződési 

Feltételek alapján 

Önkormányzati ösztöndíjrész: 

1. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben átutalják az OKM Támogatáskezelő 
számlaszámára a támogatot t hallgatók öt havi támogatási összegét. Az utalás határidejét az 
Általános Szerződési Feltételek 19. §-a tartalmazza. 

2. Az OKM Támogatáskezelő az intézményi web oldalon keresztül nem nyilvános - jelszóval 
hozzáférhető - felületen tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa 
Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról. A felsőoktatási intézmények ellenőrzik ezen 
hal lgatók jogosultságát, és az interakt ív web oldalon keresztül tá jékoztat ják az OKM 
Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az önkormányzati támogatás. 

3. Az OKM Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási 
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető 
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatot t után a 
pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelő számlaszámára. 

4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése „A" típusú pályázó esetében 
legkorábban március, „B" típusú pályázó esetében legkorábban október hónaptól, de legkésőbb a 
felsőoktatási intézményhez tör tént átutalást követő első ösztöndíjfizetéskor indul az arra jogosult 
hallgatónak. 

5. Amennyiben az OKM Támogatáskezelő utalását követően kiderül, hogy az utalási listán 
szereplő, az intézmény által korábban jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem 
felel meg az ösztöndíj folyósításához szükséges feltételeknek, a felsőoktatási intézmény az 
intézménynek átutal t , de a hallgató részére ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrész 
összegét 30 napon belül köteles visszautalni az OKM Támogatáskezelő számára. 

6. Az OKM Támogatáskezelő az adott tanulmányi félév lezárását követően a ki nem fizetett 
önkormányzat i ösztöndíjrészeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok 
bankszámlájára. Az önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére - nem 
Bursa támogatás jogcímen - mégis folyósítja-e a támogatot tnak a már korábban megítélt 
támogatást vagy sem. 

Intézményi ösztöndíjrész: 

A felsőoktatási intézmény a jogosultság ellenőrzését követően a hallgatói juttatásokkal azonos 
rendben intézkedik az intézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult hallgató 
bankszámlájára. 


